Notulen vergadering ondernemingsraad
Datum: 24 september 2019
Aanwezig: H Pappers (voorzitter), J. Beucken (secretaris), P. Hanssen, W. Meessen, T. Speetjens,
E. van Hoef, R. Molin, W. Plug en D. Jeurissen.
Afwezig: R. de Haas, M. Franssen, M. Vankan, T. Borm, M. Boymans en D. Berghs

1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.

Vaststellen / wijzigen agenda

Er worden 2 agendapunten toegevoegd: cursusdeelname en terugkomdagen.
3.

Vaststellen notulen OR vergadering van 3 september 2019

Er wordt aan de uren registratie en de brief financiën een wijziging aangebracht
Vervolgens worden de notulen vastgesteld.
4.
4.1

Mededelingen/ voortgang
Uitvraag financiën via advocaat

De ondernemingsraad heeft de antwoordbrief richting de Jurist ontvangen. De ondernemingsraad is
van mening dat de in de brief gestelde vragen rechtstreeks aan de jurist moeten worden beantwoord.
De overlegstructuur middels petit comité was conform brief voor de voorliggende periode bedoeld en
dus niet om de gehele vraagstelling middels deze structuur te gaan behandelen. Verder stelt de
ondernemingsraad zich de vraag of de voorgestelde controller wel onafhankelijk is. Hiervoor wordt een
extern bureau als mogelijk alternatief aangedragen. De ondernemingsraad zal nog telefonisch met de
jurist voor afstemming conform het ondernemingsraad besluit contact opnemen.
4.2

Versterking leiding MKB

De Ondernemingsraad merkt op dat het handhaven van het privacy reglement geen stok achter de
deur kan zijn om de door de ondernemingsraad gestelde vragen niet te hoeven of moeten
beantwoorden.
4.3

Tally gebruik

De commissie VGWM is in gesprek met de veiligheidskundige en projectleider van de organisatie met
de doelstelling om een gezamenlijke koers voor de toekomst af te spreken zodat een dergelijk traject
niet meer zonder wederzijdse afstemming over de noodzaak kan ontstaan. Het met onmiddellijke
ingang terugdraaiing naar de oorspronkelijke situatie heeft de voorkeur van de ondernemingsraad. Het
ontstane de gevoel wat de ondernemingsraad aan de gang van zaken heeft overgehouden zal met de
WOR bestuurder worden gedeeld.
5.

Stukken ter info
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5.1

Van 4.2 naar 5.1

De voorzitter deelt mede dat de projectleider (dhr. v. Kalmthout) nog bezig is met het inwerken van de
nieuwe kazerne chef die hem zal vervangen. Hij start naar verwachting in oktober met het traject en
zal dan een afspraak met de ondernemingsraad maken.
5.2

Urenregistratie ( cie. P&O)

De vragen van de ondernemingsraad zijn middels de ontvangen antwoord brief onvoldoende
beantwoord en er moeten dus nieuwe vragen worden geformuleerd? De dubbele petten analyse moet
worden teruggekoppeld van de top 25 vraagstelling en beide moeten opnieuw en afzonderlijk
toegelicht wederom worden gesteld.
5.3

Digitalisering risicobeheersing

Dit systeem van werken valt binnen artikel 27 van de WOR en moet dus niet ter info maar ter
instemming aan de ondernemingsraad worden aangeboden. Verder wil de ondernemingsraad gaarne
middels meer diepgang in de aanbieding kunnen beoordelen wat dit systeem precies voor de
betreffende collega’s betekend.
5.4

Vervangingsaankoop haakarmvoertuigen

Ter info. Afgehandeld
5.5

Brief BOT team

Afspraak met coördinator BOT team voor toelichting in volgende vergadering op 29 oktober maken.
5.6

Brandweertoetredingssysteem

Ter info. Afgehandeld
5.7

Steptest

Nadere info over het vervolg komt nog naar de ondernemingsraad. Vooralsnog gebruiken wij de
alternatieve trap bij het ziekenhuis.
5.8

Veiligheidsrapportage

De commissie VGWM wil graag wat meer diepgang in de rapportage en dus ook in de procesgang.
Met name…wat is er gebeurt en wat waren/zijn de vervolgstappen…en wat hebben we ervan geleerd
ter voorkoming van? De commissie gaat met de opsteller van de rapportage een afspraak maken.
5.9

Evaluatie regels en afspraken roosters 2018

De ondernemingsraad trekt de conclusie uit de ontvangen brief dat de MFP niet goed en voldoende
wordt beoefend.

6.

Stand van zaken adviesaanvragen

6.1

Roosterpilot MKB (cie. P&O)

De commissie VGWM gaat dit nader bekijken.
6.2

Aanschaf en implementatie Intemo/Citygis navigatiesysteem.

Er is nu door de ondernemingsraad een negatief advies afgegeven welke door de WOR bestuurder
naast zich neer is gelegd. De ondernemingsraad is hier niet gelukkig mee en heeft een jurist verzocht
om de mogelijkheid tot instemming in plaats van advies te onderzoeken. Dit met name omdat de
ondernemingsraad door berichten vanuit de achterban van mening is dat hier wel eens sprake van
kan zijn. Na de terugkoppeling van de jurist zal de ondernemingsraad zich over mogelijke juridische
vervolgstappen zoals de gang naar de kantonrechter beraden.
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7.

Stand van zaken instemmingsverzoeken

7.1

Instemmingsverzoek bevorderingsbeleid P&O (cie. P&O)

De com P&O zal naar de hernieuwde instemmingsaanvraag gaan kijken
7.2

Overstap naar nieuwe keuringsdienst (cie. VGWM)

De ondernemingsraad heeft de instemming afgegeven.
7.3

RI&E en plan van aanpak duiken

De ondernemingsraad gaat instemming opstellen en afgeven
7.4

Branche RI&E

Definitief besluit ontvangen
7.5

Koude RI&E

Definitief besluit ontvangen

8.

Actiepuntenlijst

De actiepuntenlijst is terug te vinden in IBABS toegevoegd onder “Overzichten”.
9.

Rondvraag

Er wordt opgemerkt dat er weinig woorden en dus aandacht aan de vrijwilligers in het jaarverslag
wordt besteed. Dit moet in de toekomst anders ook binnen de ondernemingsraad.
De ondernemingsraad training wordt op 27 november gepland. Een trainer zal nog worden benaderd.
Is men met de uitvoering van het CAR-UWO artikel 9B-22 gestopt? Zo ja wanneer.
De vragen over de cursus en terugkom deelname worden in een brief aan de WOR bestuurder
gesteld.
Er zal een brief voor het opvragen van de majeure projecten worden opgesteld
Hoe is de invulling van de plaatsvervangende kazerne chef van de Kazerne Heerlen tot stand
gekomen?
Wat is met betrekking tot het (universeel) invullen van het 24 uurs dagvenster afgesproken?

10. Normen en waarden
Geen bijzonderheden.
11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
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