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Notulen Overleg vergadering ondernemingsraad 

Datum: 14 mei 2019 

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

W. Meessen, E. van Hoef, D. Jeurissen, T. Speetjens, D. Berghs, T. Borm, W. Plug, M. Weijts en L. 

Houben ( hoofd basiszorg)  

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

 

1. Opening  

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

2. Vaststellen / wijzigen agenda 

Er zijn geen aanvullingen op de agenda. Een ondernemingsraad lid brengt het uren onderwerp van 

hem als ondernemingsraad lid in de eenheid Brunssum wederom als zijnde niet opgelost onder de 

aandacht. Er wordt door het hoofd basiszorg aangegeven dat men hiernaar gaat kijken.   

3. Vaststellen notulen: 

De notulen worden met 2 kleine wijzigingen vastgesteld.  

4. Mededelingen/ voortgang 

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. Het 

hoofd basiszorg geeft aan dat hij niet direct de oplossing in voertuigen met het opschrift 

veiligheidsregio ziet. Hij denkt aan een handelingsvoorschrift voor de doelgroep in samenhang met het 

voorstel van de magneetplatten met opschrift buiten dienst. De WOR bestuurder gaat hiernaar kijken 

en zal de gekozen oplossing terugkoppelen. 

4.2       Besluitvormingsproces  

De WOR bestuurder geeft een toelichting en deelt mede dat het proces in een overgangsfase zit en 

dat het bestaand systeem van werken middels Corsa vooralsnog gewoon wordt gehandhaafd. Er zal 

naar de toekomst toe op een andere manier worden gewerkt. Op dit moment kan de 

ondernemingsraad nog geen stukken van het veiligheidsbureau ontvangen. De WOR bestuurder 

vraagt aan de ondernemingsraad om ook zelf tijdens deze overgangsfase de procesgang mee in de 

gaten te houden zodat alle benodigde info en stukken ongewijzigd op de juiste plaatsen terecht blijven 

komen. 

4.3      Beantwoording overwerk vergoeding. 

De ondernemingsraad geeft nog een korte toelichting op de gestelde vragen. De WOR bestuurder 

geeft aan dat er geen functies door de “meerdere petten” worden geblokkeerd. Naar de toekomst toe 

kan een verkenning gaan plaatsvinden of de “meerder petten” taakstellingen niet door mogelijk 2de 
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loopbaan collega’s kunnen worden ingevuld. Ook de registratie pilot in AG5 wordt hierin 

meegenomen. Er wordt afgesproken dat er periodiek overleg over zal plaatsvinden. De vraag over het 

vrijgeven van de toegekende geldelijke bonussen wordt door de WOR bestuurder bekeken. Ook het 

afleggen van de ambtseed wordt later gezamenlijk weer opgepakt.  

 

4.4      Beantwoording diverse brieven 

De WOR bestuurder geeft aan dat er een rondje langs de velden is gehouden want enkele gemeenten 

zaten nog met vragen. Het AB heeft de begrotingsuitbreiding goedgekeurd en 3 miljoen gaan dus 

ingevuld worden. Het AB is niet met een kater na dit traject blijven zitten. De WOR bestuurder spreekt 

zijn bewondering uit voor de mensen welke hieraan hebben meegewerkt. Tevens spreekt de WOR 

bestuurder uit dat deze “bestuurlijke druk” nooit meer de kop mag gaan opsteken. De gelden zijn 

verder meteen beschikbaar. De uitvoeringsvertaling is bezig. De WOR bestuurder wil dus niet met 

implementeren tot 2020 gaan wachten. Hij wil tijdig met invulling van functies gaan beginnen. Er zal 

nog een toelichting middels een fitlandsessie gaan plaatsvinden. Doelstelling is om het antwoord op 

de vraag van hoe gaat de brandweerorganisatie in 2023 uitzien tijdig in te gaan vullen. Het 

werknemersbelevingsonderzoek van de ondernemingsraad en de uitkomst van de visitatie commissie 

zullen hierin worden meegenomen. Het “voortijdige” vertrek van de portefeuillehouder Cox is hierin 

geen probleem. Op de vraag of er een eenhoofdige leiding blijft wordt met ja geantwoord. 

5. Stukken ter info 

5.1 Schoner Werken (cie. VGWM) 

De procedures moeten nog worden aangepast en de evaluatie op dit punt loopt nog. Het is niet helder 
wanneer de BOH moet worden ingezet. Er zal gezamenlijk naar de verdere invulling met de betrokken 
eenheden worden gekeken. Ook zal met de commissie VGWM naar de basis bepaling van deze 
werkwijze worden gekeken. Dit alles in lijn samen met de betrokken leidinggevenden binnen de 
organisatie. Het hoofd basiszorg benadrukt dat de BOH ook daadwerkelijk indien nodig voor 
ontsmetting moet worden gebruikt.   

5.2  Profiel loopbaanbalie  

Er wordt afgesproken dat voortgangsrapportages van P&O naar de directie worden gedeeld met de 

OR. Ten tweede is afgesproken een periodieke evaluatie op de actiepuntenlijst toe te voegen. Ten 

slotte is door P&O aangeboden om de huidige stand van zaken aan de OR te presenteren. 

 

5.3  Jaarverslag vertrouwenspersoon 

Het correcte jaarverslag is op het intranet geplaatst.  

5.4  Inzet verzuimconsulent  

Dit punt is afgehandeld. 

5.5 Versterking leiding MKB 

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

6. Stand van zaken adviesaanvragen  

6.1 Informatiebeveiligingsbeleid 2018-2020 (cie. VGWM) 

De ondernemingsraad heeft wederom een brief met verdiepingsvragen opgesteld. 

6.2        Reorganisatie  

De aanstelling van de Teamleider financiën en controller 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 
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tevens de vraag of dit wel middels een goede uitgevraag is gebeurt. De WOR bestuurder geeft aan 

dat dit als pilot is uitgevoerd en dat men zorgvuldig naar de invulling heeft gekeken en er is dus 

niemand is gepasseerd. Verder zit er druk op omdat het hier vervanging van 2 dure ingehuurde 

functies betreft.  Er wordt ook gekeken of deze invulling nog blijvend van aard is.  

6.3      Functioneel beheerder navigatie 

Dit punt is afgehandeld 

6.4       Medewerker planning en roosters voor 2 jaar. 

De getallen in de betreffende stukken wijken af. Het hoofd basiszorg geeft aan dat de MFP poule 

mogelijk naar de toekomst toe zal worden aangepast.  

6.5       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 

7.1 Instemmingsverzoek bevorderingsbeleid P&O 

De ondernemingsraad heeft niet met het voorgelegde bevorderingsbeleid ingestemd.  

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

De ondernemingsraad krijgt nog antwoord op de gestelde vragen. 

7.3       ELO 

Er worden 2 ondernemingsraadleden voor het ELO overleg aan de werkgroep toegevoegd.  

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. Het hoofd basiszorg geeft aan dat de “vrijwillige” polo aanpassing in het 

reglement positief zal worden uitgevoerd maar dat hij tevens de landelijke kledinglijn vanuit de 

haaglanden en de bijbehorende implementatietijd daarvan gaat monitoren. Hij wil dit laatste tot 1 

september afwachten en dan een besluit nemen of het de polo aanvulling of de landelijke lijn wordt. 

7.6        Stairmaster gebruik binnen de PPMO 

De gemaakte afspraken worden nog op papier vastgelegd. De vervangende trap zal tot na de 

vakantieperiode worden gebruikt. Na landelijke afstemming zal naar de organisatie in worden 

gecommuniceerd.  

8. Actiepuntenlijst 

De ondernemingsraad heeft de lijst in IBABS toegevoegd.  

9.  Rondvraag 

Op 18 april zal een definitief besluit over het navigatie systeem worden genomen en dan ter advies 

aan de ondernemingsraad worden voorgelegd.  

De gevraagde antwoorden over het BOT-team  komen naar de ondernemingsraad.  

Een ondernemingsraad lid brengt 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 
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noord Limburg navragen voor opleidingsplekken zou nog mogelijk zijn. Het hoofd basiszorg geeft aan 

dat dit in de lijn met het ROC moet worden bekeken en naar een oplossing moet worden gezocht.  

Verder wordt er uitleg geven over het vrijwillige mailaccount probleem. Het hoofd basiszorg wil dit 

nader gaan bekijken. 

Het bodyguard aandachtpunt wordt nog nader besproken 

 

10. Normen en waarden 

Geen bijzonderheden. 

 

11. Sluiting 

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


