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Notulen Overlegvergadering ondernemingsraad 

Datum:  21 juli 2021 (via Teams) 

Aanwezig: F. Klaassen (WOR-bestuurder tevens voorzitter), J. Beucken (voorzitter OR),  L. Houben 

(Commandant Brandweer), M. Weijts (Hoofd P&O), P. Hanssen, D. Kelleter, E. van Hoef, W. 

Meessen, Th. Speetjens en M. Boymans (ambtelijk secretaris OR) 

Afwezig: B. Pepels,  J. van Bilsen, H. Pappers, R. Pallada, D. Berghs, R. Molin, W. Plug (vakantie), 

R. Bruinen en S. Gijsen (wegens ziekte) 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

2. Vaststellen / wijzigen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.                                          

3. Vaststellen notulen 

3.1  Vaststellen notulen overlegvergadering van 9 juni 2021 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

3.2 Actiepuntenlijst 

Voor kennisgeving aangenomen.  

      4.       Mededelingen/voortgang 

Er zijn geen bijzonderheden.  

 

5.      Stukken ter info 

 

      6.      Stand van zaken adviesaanvragen  

6.1 Adviesrapport OIV 
 
Bij brief van 21 juni 2021 heeft de OR gereageerd op de adviesaanvraag waarin de WOR-bestuurder 
wordt verzocht om op de separate onderwerpen advies en mogelijk instemming te vragen aan de 
ondernemingsraad. Op grond hiervan zijn de toegezonden stukken voor kennisgeving aangenomen 
en is men in afwachting van wat er komen gaat. De WOR-bestuurder zegt toe dat specifieke zaken te 
zijner tijd aan de orde zullen komen. 
 
 

7. Stand van zaken instemmingsverzoeken 
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7.1 Update 2e loopbaanbeleid 

Bij brief van 14 juli 2021 is door de WOR-bestuurder gereageerd op de brief van 26 mei 2021, waarin 

door de ondernemingsraad verdiepingsvragen zijn gesteld. De voorzitter van de OR dankt voor de 

reactie en zal onderstreept dat dit een belangrijk thema is. Hij geeft echter ook aan dat in verband met 

het aanstaande zomerreces de reactie van de ondernemingsraad nog even op zich zal laten wachten. 

Het hoofd P&O geeft aan dat er overleggen met de cie. PIOF zijn geweest en heeft er begrip voor dat 

het nog even zal duren voordat een reactie van de ondernemingsraad komt. Zij geeft aan dat volgens 

de terugkoppeling die zij ontvangen heeft de contacten met de loopbaanbalie intensief zijn. De WOR-

bestuurder concludeert dat dit punt na het zomerreces zal worden opgepakt en ook de nodige 

aandacht verdient. 

 

8. Rondvraag 

Met betrekking tot de mail van het Hoofd Incidentbestrijding met de mededeling dat overwerk tijdens 

verlof alleen mogelijk is in geval van een herbezetting van alarmering, merkt het Hoofd P&O op dat de 

afdeling P&O thans bezig is om uit te zoeken of dit correct is. Zij geeft aan dat het thema overwerk en 

verlof met de ondernemingsraad is besproken. De commandant brandweer geeft aan dat hij hiervan 

niet op de hoogte is. Thans wordt gekeken welke afspraken hierover zijn gemaakt, waarbij de 

commandant brandweer aangeeft dat dit mogelijk een thema voor het GO zou kunnen zijn. 

De commandant brandweer geeft aan dat er thans geëvalueerd gaat worden hoe de inzet rondom het 

hoogwater is verlopen. Dat gaat met externen gebeuren en op het juiste level, zowel mono als multi. 

Hierbij worden eerdere evaluaties meegenomen. 

 

9. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun 

inbreng. 


