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Notulen vergadering ondernemingsraad 

Datum: 09 april 2019 

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

van Hoef, en T. Speetjens. 

Afwezig: R. de Haas, M. Franssen, M. Vankan, R. Molin, D. Kelleter, D. Berghs, D. Jeurissen,              

M. Boymans  en T. Borm. 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering. 

De ondernemingsraad discussieert kort over de lage opkomst bij deze vergadering. Men spreekt af dat 
het OR reglement tegen het licht wordt gehouden en dat er tevens naar de vergadertijdstippen zal 
worden gekeken. De mogelijkheid van vergaderen in de avonduren word als optie ter tafel gebracht.  

 

2. Vaststellen / wijzigen agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

3          Vaststellen notulen  

Er wordt vanuit de commissie VGWM een toelichting geven over het earfrayer onderwerp. Het is het 
advies van de VGWM commissie geweest om deze earfrayer naast de standaard frituurpan te gaan 
gebruiken en dus niet ter vervanging van. Iedereen is immers verstandig genoeg om zelf te weten 
welke van de 2 het gezondste product voor consumptie aflevert. 

De ondernemingsraad is van mening dat de gevolgen van het on hold zetten in relatie tot het 5.1 
vraagstuk van de nieuwe klas niet handig voor de continuering van deze klas is geweest. Men vraagt 
zich af of het continueren/opstarten van een kleinere klas nu geen optie is. Verder komt ter sprake of 
de landelijke opleidingsnorm wel goed gehanteerd word. De voorzitter zal hierover contact met het 
ROC gaan opnemen. De DCU wordt geëvalueerd en aan de ondernemingsraad teruggekoppeld. 

4 Mededelingen/ voortgang 

4.1       Training niet repressief personeel. 

Een ondernemingsraad lid geeft aan dat naast de voorgestelde optie van magneetplaten op de 

voertuigen ook dat het uitbreiden van BHV naar buiten de gebouwen een behoorlijke winst op dit vlak 

kan gaan opleveren. 

4.2       Besluitvormingsproces  

De ondernemingsraad stelt de vraag of het veiligheidsbureau hierin is meegenomen en er dus aan 

gekoppeld is. De ondernemingsraad spreekt af dat men hier in de overlegvergadering op terug gaat 

komen.  
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4.3       Projectplan visitatie  

De eindrapportage komt naar de ondernemingsraad.  

4.4      Beantwoording overwerk vergoeding. 

De door de ondernemingsraad in de brief geformuleerde vragen zijn middels het binnengekomen 

reactiestuk niet naar tevredenheid beantwoord. De ondernemingsraad besluit om hernieuwd een brief 

op te stellen waarin de eerder gestelde vragen nogmaals worden herhaald.  

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 vindt dat op 
de BOH mogelijk enkele chemiepakken of alternatieven geplaatst kunnen worden. Dit om in de 
tussentijd in afwachting van een definitieve oplossing reeds iets geregeld te hebben. De voorzitter 
gaat navraag doen naar de status van de fase 2. 

5.2  Profiel loopbaanbalie  

De commissie stelt de vraag over welke vragen reeds eerder vanuit de oude voorzitter van de 
commissie P&O zijn besproken met het hoofd van de afdeling P&O. Er zijn heel veel vragen over het 
20 jaren traject. Bijvoorbeeld hoelang mag iemand vanuit een 20 jarig contract verlengen in 
tegenstelling tot de regeling van de FLO overgangsrechtmensen welke hier duidelijk een plafond 
hebben ingebouwd gekregen.  

5.3  Jaarverslag vertrouwenspersoon 

De ondernemingsraad stelt voor om de tabel uit het verslag te verwijderen omdat de in het verslag 
vermelde casuïstiek naar personen is te herleiden.  

5.4  Inzet verzuimconsulent  

Deze gekozen methodiek gaat een klein bedrag kosten met de bedoeling een goede ondersteuning 
voor de leidinggevende te verzorgen om het ziekteverzuimpercentage terug te dringen. De 
ondernemingsraad gaat nog navraag doen of de consulent dezelfde zwijgplicht heeft als een 
bedrijfsarts. Tevens gaat de ondernemingsraad nog kijken of dit traject instemming of advies plichtig 
volgens de WOR is.  

5.5 Versterking leiding MKB 

De commissie P&O gaat een preadvies richting de ondernemingsraad opstellen. 

6. Stand van zaken adviesaanvragen  

6.1 Tafelbezetting MKB Limburg (cie. P&O) 

De ondernemingsraad heeft het definitief besluit ontvangen. 

6.2 Informatiebeveiligingsbeleid 2018-2020 (cie. VGWM) 

Dit beleid moet regelmatig worden geëvalueerd en de ondernemingsraad gaarne hier in meenemen. 

6.3        Herwaardering functie ARBO en veiligheid P&O 

De ondernemingsraad heeft het definitief besluit ontvangen.  

6.4        Reorganisatie  

De brief van de ondernemingsraad als antwoord op de ontvangen adviesaanvraag voor het 

reorganisatieplan is verstuurd.  
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6.5       Functioneel beheerder navigatie 

De ondernemingsraad vraagt naar de taakstelling van de nieuwe functie. De adviesaanvraag voor de 

uiteindelijke systeemkeuze komt nog naar de ondernemingsraad. De ondernemingsraad vraag of 

deze functie invulling wel nodig is in het kader van de bezuinigingen. Is dit niet iets wat een firma in 

samenwerking met het service center verbindingen zelf kan regelen. 

6.6       Medewerker planning en roosters voor 2 jaar. 

De commissie P&O gaat een preadvies opstellen. 

6.7       Rooster pilot MKB 

De commissie P&O gaat namens de ondernemingsraad een brief opstellen. Er wordt door de 

ondernemingsraad ingebracht dat het waarschijnlijk aanwezigheidsdiensten zijn welke de centralisten 

nu draaien. Er is immers ook tijdens de pauze tafelbezetting aan de orde. Dit zal bij de 

overlegvergadering onder de aandacht van de WOR bestuurder worden gebracht. 

 

7.  Stand van zaken instemmingsverzoeken 

7.1 Instemmingsverzoek bevorderingsbeleid P&O 

De commissie P&O gaat dit nog verder behandelen en een preadvies richting de ondernemingsraad 

opstellen. Door gebrek aan handjes gaat de commissie communicatie tijdelijk ondersteunende 

werkzaamheden voor de commissie P&O uitvoeren. De voorzitter gaat in verband met de hoge 

workload bij de commissie P&O een gesprek met de WOR bestuurder aanvragen. Dit om met de 

betreffende kazerne chef waar de voorzitter en secretaris van de commissie gehuisvest zijn goede 

afspraken over 8 per week te besteden ondernemingsraad uren te maken. 

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

De Commissie VGWM adviseert de ondernemingsraad om dit beleid in te voeren. Dit traject moet 

vervolgens goed worden gemonitord en regelmatig geëvalueerd.  

7.3       ELO 

De ondernemingsraad heeft een brief opgesteld en deze verstuurd. Er wordt vanuit de organisatie 

gevraagd om 2 ondernemingsraadleden bij het ELO overleg in de werkgroep te laten aanschuiven. 

Deze uitvraag wordt binnen de ondernemingsraad uitgezet. 

7.4       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. De 

ondernemingsraad heeft nog geen antwoordt ontvangen. 

 

7.6        Stairmaster gebruik binnen de PPMO 

2 leden van de ondernemingsraad hebben bij een eerste verkennend pilot gesprek gezeten. Hierin is 

afgesproken dat de pilot met de ondernemingsraad zal worden besproken en dat het alternatief voor 

de stairmaster zijnde de Siconolfi steptest binnen 4 veiligheidsregio’s zal worden uitgezet en 

gemonitord.  

 

8. Actiepuntenlijst 
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De ondernemingsraad spreekt af dat de actiepuntenlijst in ibabs zal worden toegevoegd.  

9.  Rondvraag 

En ondernemingsraad lid vraagt of een met een dienstvoertuig bij een ongeval betrokken collega 

vanuit de organisatie juridisch wordt bijgestaan. De tegenpartij gaat namelijk tegen hem procederen.  

10. Normen en waarden 

Geen bijzonderheden. 

 

11. Sluiting 

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


