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Notulen vergadering ondernemingsraad 

Datum: 14 mei 2019 

Aanwezig: Wim Plug (voorzitter), J. Beucken (secretaris), W. Meessen, D. Kelleter, D. Berghs, T 

Borm , E. van Hoef, D. Jeurissen en T. Speetjens. 

Afwezig: R. de Haas, H. Pappers, M. Franssen, M. Vankan, R. Molin, M. Boymans en P. Hansen. 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering. 

2. Vaststellen / wijzigen agenda 

De 5.1 werkwijze wordt als extra punt aan de agenda toegevoegd. 

3          Vaststellen notulen  

De notulen worden zonder wijziging vastgesteld. 

4 Mededelingen/ voortgang 

De voor 4 juni geplande roosterevaluatie vraagt voor deelname van 2 ondernemingsraad leden. De 
voorkeur gaat uit naar de roostercommissieleden.  

4.1       Training niet repressief personeel. 

De ondernemingsraad geeft aan dat hun gedachtengoed naast de voorgestelde optie van 

magneetplaten op de voertuigen ook naar een voor de toekomst ander soort voertuig uitgaat. 

Bijvoorbeeld voertuigen welke van een opdruk veiligheidsregio en andere kleuren voorzien zijn. 

 4.2       Besluitvormingsproces  

De ondernemingsraad spreekt af dat men hier in de overlegvergadering voor toelichting van de WOR-

bestuurder op terug gaat komen.  

4.3      Beantwoording overwerk vergoeding. 

Dit punt zal tijdens de overlegvergadering door de WOR-bestuurder worden toegelicht. 

4.4      Beantwoording diverse brieven 

“Uit het gesprek tussen P&O en Cie. P&O is ruis weggehaald over openstaande vragen. Een vraag en 

antwoord (Q&A) over 2 loopbaanbeleid staat wat onhandig achterin een document met bijlagen. Veel 

vragen zijn hiermee al weg te halen, hieraan is extra aandacht gegeven met een bulletin op intranet. 

De Cie. heeft aangegeven dat er nogal wat onzekerheid heerst onder het personeel. Dit is besproken 

en aangegeven welke bedreigingen de commissie ziet op lange termijn. De vraag om het “grijze 

gebied” te verkleinen is pas mogelijk naarmate men groeit en ervaring opdoet. Mogelijke 

veranderingen in het 2e loopbaanbeleid op landelijk niveau gaat P&O geen actieve rol in aannemen, 

volgt de CAR-UWO en stelt beleid waar nodig bij. 
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Het verdient de hoogste aanbeveling een convenant te sluiten om overstap binnen de organisatie van 

de gemeenten primair in te zetten in overeenstemming met CAR-UWO. P&O gaf aan dat 

burgemeesters van Zuid-Limburg zijn bij gesproken over dit onderwerp en daarmee een basis is 

gelegd om samenwerking op te bouwen.  

De aanstelling van de Teamleider financiën word besproken en men geeft aan dat dit in tijd en 

volgorde binnen de reorganisatie niet goed voelt. Men is het wel met het besluit eens maar stelt 

tevens de vraag of dit wel middels een goede uitgevraag is gebeurt. Verder wordt de directeur  

brandweer en zijn huidige functie termijn besproken. Hoelang blijft dit nog van toepassing? In de 

opvolgende overlegvergadering zal de men de WOR bestuurder hierover bevragen. 

4.5       Managementletter 

Dit punt is afgehandeld. 

5. Stukken ter info 

5.1 Schoner Werken (cie. VGWM) 

De ondernemingsraad gaat in de opvolgende overlegvergadering om toelichting vragen. Met name de 
BOH werkwijze is nog steeds niet helder. 

5.2  Profiel loopbaanbalie  

Zie punt 4.4 

5.3  Jaarverslag vertrouwenspersoon 

Dit punt is afgehandeld. 

5.4  Inzet verzuimconsulent  

Dit punt is afgehandeld. 

5.5 Versterking leiding MKB 

De commissie P&O heeft namens de ondernemingsraad verdiepingsvragen gesteld. 

6. Stand van zaken adviesaanvragen  

6.1 Informatiebeveiligingsbeleid 2018-2020 (cie. VGWM) 

De ondernemingsraad heeft wederom een brief met verdiepingsvragen opgesteld. 

6.4        Reorganisatie  

De ondernemingsraad heeft hierover vragen gesteld. In de opvolgende overleg vergadering gaat men 

dit met de WOR bestuurder verder bespreken.  

6.5       Functioneel beheerder navigatie 

Dit punt is afgehandeld 

6.6       Medewerker planning en roosters voor 2 jaar. 

De getallen in de betreffende stukken wijken af. De ondernemingsraad gaat dit in overlegvergadering 

met de WOR bestuurder bespreken. 

6.7       Rooster pilot MKB 

De commissie P&O heeft namens de ondernemingsraad een brief opgesteld. De ondernemingsraad 

heeft nog geen antwoord ontvangen.  

7.  Stand van zaken instemmingsverzoeken 
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7.2 Instemmingsverzoek bevorderingsbeleid P&O 

De ondernemingsraad heeft niet met het voorgelegde bevorderingsbeleid ingestemd. Dit zal tijdens de 

opvolgende overlegvergadering worden toegelicht. 

 

 

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

Dit punt is afgehandeld. 

7.3       ELO 

Er wordt vanuit de organisatie gevraagd om 2 ondernemingsraadleden bij het ELO overleg in de 

werkgroep te laten aanschuiven. Deze uitvraag is binnen de ondernemingsraad uitgezet en ingevuld. 

7.4       Kleding reglement 

De ondernemingsraad maakt de opmerking dat het landelijk kledingreglement niet eenduidig binnen 

de brandweer Zuid –Limburg wordt toegepast. De ondernemingsraad heeft nog geen antwoordt op de 

gestelde vragen ontvangen en zal dit onderwerp in de opvolgende overlegvergadering verder gaan 

bespreken. 

7.6        Stairmaster gebruik binnen de PPMO 

Tot eind Juni is dit punt afgehandeld en zal volgens afspraak de ziekenhuistrap voor de PPMO 

worden gebruikt. 

8. Actiepuntenlijst 

De ondernemingsraad heeft de lijst in IBABS toegevoegd.  

9.  Rondvraag 

En ondernemingsraad lid geeft aan dat hij een ARBO melding heeft gedaan over het zelf binnen de 

organisatie aanpassen van gecertificeerde klimspullen. Verder brengt hij onder de aandacht dat er bij 

navraag werd aangeven dat men geen mensen meer indien dit niet intern kan extern ( lees 

maasvlakte etc.) gaat laten opleiden. Alleen in noord Limburg navragen zou nog mogelijk zijn. Hij 

brengt hernieuwd het management of chance onderwerp in lijn hiermee onder de aandacht want ook 

hierover is geen overleg/communicatie geweest en het is immers al moeilijk genoeg om nieuwe 

collega’s te vinden en zeker om deze vervolgens met mogelijke opleidingswachtlijsten te behouden.  

Verder brengt hij onder de aandacht dat hij constateert dat er door de gekozen werkwijze niet meer 

adequaat op het bodyguard geluid wordt gereageerd. De ondernemingsraad merkt op dat dit geen 

veilige ontwikkeling is en wil hier vragen over gaan stellen. 

Het urenvraagstuk betreffende het ondernemingsraad lid van de eenheid Brunssum is niet opgelost en 

zal in de opvolgende overlegvergadering worden besproken. 

Verdere vragen worden wegens tijdgebrek naar de volgende vergadering doorgeschoven. 

 

10. Normen en waarden 

Geen bijzonderheden. 

 

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


