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Notulen vergadering ondernemingsraad 

Datum: 5 november 2019 

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

Speetjens,  D. Berghs, D. Jeurissen en M. Boymans (ambtelijk secretaris) 

Afwezig: W. Plug, R. de Haas, R. Molin, M. Franssen, M. Vankan, E. van Hoef en T. Borm. 

 

1.          Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom waaronder L. van Kalmthout en C. 

Jacobs die een presentatie met toelichting komen geven op het Majeure Project 02 inzake de 

inrichting van de hybride organisatie. Dhr. v. Kalmthout merkt op dat het vandaag vooral een 

informatieve bijeenkomst betreft en de verdieping zal plaatsvinden in de bijeenkomst van 12 

november. Op grond van de mondelinge informatie en uitgereikte hand-out worden er door de 

ondernemingsraad de volgende vragen voorgelegd: 

• Is tool van Dehora inmiddels bijgesteld? 

• Vergeet belevingsonderzoek en visitatie niet: bieden ook meetbare punten 

• Probeer het geheel niet eenzijdig te benaderen (vanuit bevelvoerders) maar ook vanuit 

manschappen. 

• Wat zijn de werkelijke/reële  kosten? Kan dat uitgezocht worden? 

• OR vreest voor leegloop 

• Rapport Berenschot over 4-2 erop nalezen, kan van nut zijn 

• Houdt oog voor communicatie 

• OBS-vrijwilliger wordt n.a.v. nieuwe wetgeving deeltijd-beroeps? 

• Vrije-instroom vrijwilliger werkt dan onder 0-uren contract? 

• Rekening moet worden gehouden met: 

• WNRA 

• EU-wetgeving 

• Roosterfactor 

• CAR-UWO en ATB-ATW 

• 11-uur rusttijd 

L. van Kalmthout en C. Janssen zeggen toe te trachten deze vragen in de volgende bijeenkomst van 

12 november te beantwoorden. 

2. Vaststellen / wijzigen agenda  

Conform het verzoek in de laatste vergadering worden de leden gevraagd of er op voorhand 
belangrijke zaken zijn die aangekaart moeten worden. 

Van de zijde van de ondernemingsraad wordt in het kader van het informatiebeveiligingsbeleid 
nogmaals aandacht gevraagd voor het datalek. Beantwoording laat te lang op zich wachten en men 
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zal het opnieuw onder de aandacht brengen van de WOR-bestuurder. Een andere vraag voor de 
WOR-bestuurder tijdens de overlegvergadering zal zijn: Welke functies kennen we nu eigenlijk: 
bestaat de functie van postcoördinator nu wel of niet formeel? Alle kazernes hebben er een behalve 
de post Born. 

Aangezien de voorzitter de vergadering tijdig moet verlaten wordt de agenda zeer summier 
behandeld. 

3.          Vaststellen notulen OR vergadering van 29 oktober 2019 

De notulen zijn niet behandeld in verband met tijdgebrek. 

4. Mededelingen/ voortgang 

4.1  Uitvraag financiën via advocaat  

De ondernemingsraad besluit in gezamenlijkheid de heren Speetjens, Hanssen en Jeurissen het 
overleg te laten voeren met M. Dreessen en E.J. van Genderen. Conform de gemaakte afspraken 
zullen de heren naar de gezamenlijke ondernemingsraad terugkoppelen, waarna eventuele besluiten 
ook in gezamenlijkheid zullen worden genomen. Er zal een brief richting de WOR-bestuurder worden 
opgesteld met het verzoek om een datum te plannen. 

4.2 Versterking leiding MKB (cie. P&O) 

Bij brief van 31.10.2019 heeft de ondernemingsraad gereageerd op de brief van de WOR-bestuurder 
inzake de versterking van de leiding/coördinatie van de meldkamer d.d. 12.3.2019.  

Dit punt wordt verder als afgehandeld beschouwd. 

4.3  Roosterpilot MKB (cie. P&O) 

Bij brief van 31 oktober 2019 heeft de ondernemingsraad positief geadviseerd op het adviesverzoek 
van de WOR-bestuurder van 12.3.2019. De door de ondernemingsraad gestelde verdiepingsvragen 
zijn door de WOR-bestuurder naar tevredenheid beantwoord bij brief van 12.9.2019.  

Dit punt wordt verder als afgehandeld beschouwd.  

4.4 Tally gebruik (cie. VGWM) 

De ondernemingsraad is in afwachting van de uitkomsten van het overleg tussen L. Houben en C. 
Jacobs. 

 Komt de volgende vergadering opnieuw aan de orde. 

4.5 Brief WOR-bestuurder inzake beantwoording vragen m.b.t. heroverweging TBO 

Komt de volgende vergadering opnieuw aan de orde. 

 

5. Stukken ter info 

5.1 Urenregistratie (cie. P&O) 

Bij brief van 29.10.2019 heeft de ondernemingsraad de WOR-bestuurder gevraagd om beantwoording 
van een tweetal vragen. De eerste brief was niet duidelijk genoeg waardoor de beantwoording door de 
WOR-bestuurder bij brief van 30.4.2019 ook niet volledig kon zijn. 

5.2 Digitalisering Risicobeheersing (cie. P&O) 

De WOR-bestuurder is tegemoet gekomen aan het verzoek van de ondernemingsraad en heeft 
inmiddels bij brief van 7 oktober 2019 de raad om advies gevraagd m.b.t. het voorgenomen besluit tot 
aanschaf van de VTH applicatie t.b.v. risicobeheersing en het maken van een plan van aanpak. De 
commissie P&O zal zich hierover buigen. 
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5.3 Veiligheidsrapportage 2018 (cie. VGWM) 

De commissie VGWM neemt contact op met de opsteller van de rapportage. 

5.4 Evaluatie regels en afspraken roosters 2018 (cie. P&O) 

Volgens de commissie P&O zijn niet alle vragen beantwoord en is men het niet volledig eens met de 
conclusies van de brief van de WOR bestuurder van 8 augustus 2019. Vanuit de commissie zal een 
brief worden opgesteld met het verzoek om nadere uitleg. 

5.5 Visitatierapport VRZL  

De bevindingen van de visitatiecommissie die op 22 en 23 mei 2019 een bezoek heeft gebracht aan 
de VRZL zijn verwoord in het rapport dat de WOR-bestuurder op 9.10.2918 aan de ondernemingsraad 
ter informatie heeft toegezonden.  

5.6 Verzuimcijfers 1e helft 2018 Arbo Unie (cie. VGWM) 

Bij brief van 9.10.2019 heeft de WOR-bestuurder deze ter info toegezonden. De cie. VGWM zal de 
cijfers bestuderen. 

5.7 Verplicht oefenen 

De ondernemingsraad heeft de WOR-bestuurder bij brief van 29.10.2019 gevraagd om antwoord te 
geven op de vraagstelling, gelet op het gestelde in de overlegvergadering van 29 oktober 2019. 

6. Stand van zaken adviesaanvragen   

6.1 Aanschaf en implementatie Intemo/Citygis navigatiesysteem. 

Bij brief d.d. 4.11.2019 aan WOR-bestuurder medegedeeld dat onder handhaving van negatief advies 

toestemming wordt verleend e.e.a. verder op te pakken onder de voorwaarde dat datatracking 

gelimiteerd is tot het doel waarvoor het gemaakt is en met de restrictie dat de OR bij het 

implementatieplan wordt betrokken. 

6.2 Advies OR m.b.t. reorganisatie-documenten 

De ondernemingsraad heeft bij brief van 7 oktober 2019 “onder voorwaarde” positief geadviseerd op 
de reorganisatie-documenten. 

6.3 Adviesverzoek m.b.t. informatiebeveiliging incl. rapportage collegiale toets (cie. VGWM) 

Bij brief van 23.10.2019 heeft de WOR bestuurder een adviesverzoek gericht aan de 
ondernemingsraad aangaande de informatiebeveiliging. De commissie VGWM zal dit gaan 
bestuderen en richting de ondernemingsraad terugkoppelen. 

7.  Stand van zaken instemmingsverzoeken 

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

Bij brief van 28.10.2019 heeft de ondernemingsraad ingestemd met het aangepast bevorderingsbeleid 

repressief brandweerpersoneel VRZL. 

Dit punt wordt verder als afgehandeld beschouwd.  

8. Actiepuntenlijst 

De actiepuntenlijst is terug te vinden in IBABS toegevoegd onder “Overzichten” en zal nog worden 

geactualiseerd. 

9. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik meer gemaakt en de voorzitter sluit de vergadering. 


