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Notulen vergadering ondernemingsraad 

Datum: 04 juni 2019 

Aanwezig: H Pappers (voorzitter), J. Beucken (secretaris), W. Meessen, D. Kelleter, P Hansen, R 

Molin, E. van Hoef, en T. Speetjens. 

Afwezig: R. de Haas, W Plug, M. Franssen, M. Vankan, D Berghs, M. Boymans en T Borm . 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en geeft een korte toelichting over zijn nieuwe functie als 

bevelvoerder Maastricht zuid in relatie tot het voorzitterschap van de ondernemingsraad. Huub gaat 

met de WOR bestuurder in gesprek hoe in deze combinatie beide taakvelden gecontinueerd kunnen 

worden. Hij zal dit aan de ondernemingsraad terugkoppelen.  

2. Vaststellen / wijzigen agenda 

De Agenda wordt vastgesteld. 

3          Vaststellen notulen  

De notulen worden zonder wijziging vastgesteld. 

4 Mededelingen/ voortgang 

4.1       Vergaderstructuur 

Er wordt afgesproken dat er meer op het rendement van de vergadering moet worden gestuurd. Met 
name het afhandelen van de agendapunten binnen de daarvoor bestaande tijdpaden lukt nu niet altijd. 

4.2       Training niet repressief personeel. 

De Commissie VGWM gaat dit proces volgens de gemaakte afspraken namens de ondernemingsraad 

op uitvoering monitoren. 

4.3      Beantwoording overwerk vergoeding. 

De werkgroep is hierover met de afdeling P&O in gesprek een blijft dit traject namens de 

ondernemingsraad volgen. ER zijn nu als pilot 3 vrijwillige kazernes reeds via de My skills app in AG5 

aan het registreren. De ondernemingsraad is nog in afwachting van een antwoord op hun brief. 

4.4      Jaarverslag ARBO unie 

De ondernemingsraad vraagt de commissie VGWM om hiernaar te kijken en vervolgens 

verdiepingsvragen op te stellen. De ondernemingsraad vindt de “psychische verzuim cijfers” 

zorgwekkend. Dee commissie VGWM wil op korte termijn met de ARBO en keuringsarts in gesprek. 

4.5      5.1 implementatie 

De ondernemingsraad wil dit traject destijds extern laten toetsen. De oude rooster commissie zal dit 

weer gaan begeleiden. De ondernemingsraad zal hierover een brief gaan opstellen. 
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4.6        TBO  ( team brandonderzoek)  

De ondernemingsraad vraagt zich af of het correct is dat zoals gesteld het TBO taakveld niet ( meer) 
door een etmaal dienster zou kunnen worden ingevuld. De ondernemingsraad vraagt verder aan de 
commissie P&O om hiervoor een brief op te stellen want de verschillen van vergoeding tussen het 
BOT team en het team TBO worden volgens het voorstel wel erg groot. 

 

5. Stukken ter info 

5.1 Schoner Werken (cie. VGWM) 

De ondernemingsraad wacht de evaluatie met de daaruit voortkomende verbeterpunten af. Het baart 
de ondernemingsraad zorgen dat deze evaluatie mogelijk te lang op zich zal laten wachten. Verder 
worden er voorbeelden aangedragen dat het protocol voor de BOH inzet nog steeds niet helder is. 
Men wordt voor zaken gealarmeerd waarvoor men niet opgeleid en uitgerust is. ook de contact 
registratie bij een inzet met gevaarlijke stoffen verloopt niet goed.  

5.2  Profiel loopbaanbalie  

Commissie P&O heeft een gesprek met de afdeling P&O gehad en er is een afspraak voor een 
toelichting naar de gehele ondernemingsraad op 25 juni gemaakt. 

5.3 Versterking leiding MKB 

De commissie P&O heeft namens de ondernemingsraad verdiepingsvragen gesteld en nog geen 
antwoord ontvangen. 

5.4        Jaarstukken 2018 

5.5        Begroting stukken. 

Er wordt een commissie samengesteld wel vragen uit de stukken van 5.4 en 5.5 zal gaan 
samenstellen en deze namens de ondernemingsraad aan de controller ter beantwoording en voor 
nadere uitleg zal gaan voorleggen. 

6. Stand van zaken adviesaanvragen  

6.1 Informatiebeveiligingsbeleid 2018-2020 (cie. VGWM) 

De ondernemingsraad heef advies afgegeven. 

6.4        Reorganisatie  

De ondernemingsraad heeft hierover vragen gesteld. In september komen de vervolgstukken naar de 

ondernemingsraad  

6.4.1     Profiel commandant Brandweer 

De ondernemingsraad heeft een brief verzonden waarop de afdeling P&O met de commissie P&O een 

gesprek heeft gehad.  

Dit punt is afgehandeld 

6.6       Medewerker planning en roosters  

De ondernemingsraad heeft advies afgegeven. 

6.7       Rooster pilot MKB 

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

heeft nog geen antwoord ontvangen.  
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7.  Stand van zaken instemmingsverzoeken 

7.2 Instemmingsverzoek bevorderingsbeleid P&O 

De ondernemingsraad heeft niet met het voorgelegde bevorderingsbeleid ingestemd. De commissie 

P&O heeft hierover een gesprek met de afdeling P&O. 

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

Dit ondernemingsraad gaat de instemmingsbrief opstellen. 

7.3       ELO 

De werkgroep is volgens afspraak geformeerd. De ondernemingsraad gaat dit traject verder volgen.  

7.4       Kleding reglement 

De ondernemingsraad zal conform afspraak de uitkomst van het landelijke traject tot na augustus 

afwachten.  

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. De ondernemingsraad wacht verder de uitkomst van de steptest pilot af. 

8. Actiepuntenlijst 

De ondernemingsraad heeft de lijst in IBABS toegevoegd.  

9.  Rondvraag 

 

De ondernemingsraad gaat navraag doen wanneer evaluatie van de MFP klaar is naar de 

ondernemingsraad komt.  

De ondernemingsraad heeft vernomen dat de ROVD functie is vervallen en dat deze taakvelden naar 

de HOVD zijn doorgeschoven. De ondernemingsraad wil de WOR bestuurder hierover bevragen. 

Het tally gebruik is blijkbaar in het veld een veiligheidsprobleem aan het veroorzaken omdat met het 

huidige systeem van werken niemand maar op de alarmtoon reageert.  De ondernemingsraad zou 

deze werkwijze gaarne willen gaan evalueren. De mogelijkheid van een veiligheidsfunctionaris op de 

plaats van het incident wordt aangegeven vergelijkbaar met de werkwijze van onze buurlanden.  

Het systeem van personeel verplaatsing binnen de etmaaldienst wordt kort onder de aandacht 

gebracht. Het gaat hier om collega’s welke door opgelegde disciplinaire maatregelen aan collega’s 

worden ( mee)verplaatst. De ondernemingsraad gaat dit met de WOR bestuurder bespreken. 

 

10. Normen en waarden 

Geen bijzonderheden. 

 

11. Sluiting 

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


