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Vastgesteld d.d. 09-03-2022 

 

 

Notulen OR vergadering 

Datum 23-02-2022  

Locatie Teams 

Voorzitter J. Beucken 

Aanwezigen 

 
 
 
Afwezigen 

J. Beucken (voorzitter), B. Pepels, J. v. Bilsen, R. Bruinen, S. Gijsen, W. Meessen, R. Molin, 

D. Jeurissen (onderst. Lid PIOF), Th. Speetjens, en A. Conings (ambtelijk secretaris). 

 
W. Plug (met kennisgeving), H. Pappers (met kennisgeving), R. Pallada (met kennisgeving), 
P. Hanssen (met kennisgeving), E.v. Hoef (met kennisgeving), D. Kelleter (met kennisgeving), 
M. Boymans (met kennisgeving), D. Berghs (zonder kennisgeving). 
 
 

 

   

1 

 

 Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 

2 

 

 Vaststellen, wijzigen agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3 

 

 Mededelingen 

 

3.1 

 

 DB 

• Reanimeren> alarmeren medewerkers/ hulpverleners en ter plaatse komen vanuit 

kazernes/ dienst auto’s. De OR vraagt zich af of de rijdende officieren, hetzij (H)OvD/ 

AGS/ e.a. naast de manschappen ook opgeroepen en ingezet kunnen worden voor een 

oproep reanimatie.  

• Vertrek medewerkers/ dienst verlaten> medewerkers welke hun ontslag aankondigen bij 

leidinggevende worden vrij snel geblokkeerd voor de systemen van VR. Is het mogelijk 

om een termijn af te stemmen waarin de toegang tot de systemen wordt uitgeschakeld. 

Zodat de medewerker voldoende tijd heeft om zaken af te handelen.  

• Artikel 24 overleg> de OR heeft naar aanleiding van de OV vergadering een brief 

gestuurd aan de WOR Bestuurder met het verzoek om een artikel 24 overleg in te 

plannen met het Directieteam en Algemeen Bestuur. Het artikel 24 overleg is ingepland 

op, de OR ontvangt hiertoe een uitnodiging per mail. 

• Signaal OR hoeveelheid projecten en werkdruk> de OR heeft het signaal hoeveelheid 

projecten en werkdruk tijdens de OV vergadering aangekaart bij de WOR Bestuurder, 

naar aanleiding hiervan heeft de OR een brief verstuurd aan WOR Bestuurder.  

• De OR leden hebben een mail ontvangen van het DB inzake afmelding voor vergadering 
en werkwijze inzake correspondentie. 

• De OR heeft afgelopen week het droevige bericht ontvangen van het overlijden van Dhr. 
Bovens, medewerker kazerne Sittard. Namens de OR is er een kaartje gestuurd aan zijn 
familie. 
 

  OR 

• Vanaf 7 maart mogen we weer fysiek aanwezig zijn, hetzij 50% op de werkplek. Het 
fysiek vergaderen zal ook weer mogelijk zijn, hierover zullen we na de carnaval 
geïnformeerd worden. 

• 2e loopbaanbeleid> de commissie PIOF heeft een communiqué hierover voorbereid, zal 
dit doorsturen aan DB voor akkoord, daarna plaatsen op viadesk. 

 

4  Notulen 
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4.1 

 

 Ter vaststelling: Notulen OR-vergadering d.d. 09-02-2022 

De notulen worden ter tafel ongewijzigd vastgesteld.  

 

4.2 

 

 Ter kennisneming: Notulen OV vergadering 09-02-2022 

Verslag ter kennisneming, deze wordt ter vaststelling opgenomen op de agenda van de ov-

vergadering 23-03-2022.  

 

4.3 

 

 Actiepuntenlijst 

De actiepuntenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

5 

 

 Mededelingen, voortgang. 

 

5.1 

 

 Ter kennisname: ontvangen definitieve besluiten 

Geen definitieve besluiten ontvangen. 

 

6 

 

 Stukken ter info 

 

6.1 

 

 Evaluatie besluitvormingsproces 

Namens de OR zullen aan de gesprekken met het team bestuurs- en directieondersteuning 

deelnemen: S. Gijsen, W. Meessen, R. Bruinen. 

 

Op de mogelijkheid om het voorstel toe te lichten wordt nauwelijks gehoor gegeven. De steller 
van besluiten is hiervan niet op de hoogte. Dit zal duidelijker bekend moeten worden gemaakt. 
 
Dhr. Speetjens geeft aan dat de oud gemeentesecretaris hiertoe trainingen heeft laten uitzetten, 
om de indieners van de stukken te trainen hierin. OR geeft aan dat hiertoe de kazernechefs en 
teamleiders zijn uitgenodigd om 2 dagdelen een training te volgen in het schrijven van 
voorstellen, deze hebben in najaar plaatsgevonden.  
Dhr. Speetjens geeft aan dat er door de gemeentesecretaris een onderzoek heeft 
plaatsgevonden, hieruit naar voren is gekomen dat stellers van stukken te weinig ervaring 
hebben. Voorzitter stelt voor om na te vragen wat de stand van zaken is in de OV vergadering. 
 

6.2 

 

 Uitwerkingsbesluit Mandaten 

De commissie PIOF geeft aan de afgesproken lijn te volgen en geen verder behoefte is aan 

afstemming. Er is een concept reactie brief opgesteld, deze zal verstuurd worden aan de WOR 

Bestuurder. 

 

6.3 

 

 HR-visie 

De commissie PIOF heeft deze in behandeling genomen. 

 

6.4 

 

 Boek hoog waterramp 

De commissie VGWM heeft deze in behandeling genomen en bereidt een reactie brief voor.  

 

6.5 

 

 Vaststellen P&C kalender 

De commissie PIOF heeft deze in behandeling genomen. 

 

De Voorzitter vraagt of de workload in de commissies op dit moment te handelen is.  

De Ambtelijk secretaris en secretaris kunnen waar nodig ondersteunen in het vormgeven van de 

brieven, waarbij de aanzet vanuit de commissie aangedragen kan worden. 

Gezien de omstandigheden de laatste maanden is de commissie op zoek naar een structurele 

oplossing, waarbij ze moet kijken naar de herstructurering van de rollen in de commissie en de 

workload. 



Pagina 3 

 

Dhr. Speetjens vraagt of de commissie zelf een gedachte heeft over hoe dit vorm te geven. De 

commissie PIOF geeft aan dat er gedachtegang is hierin. Zij zullen dit oppakken de komende 

weken en hiermee terugkomen naar de OR. 

 

De OR leden geven aan dat de werkdruk hoog is, de leden hebben 8 uren voor OR-

werkzaamheden, trachten hier wekelijks uren voor in te zetten, maar dit lukt niet naar behoren 

gezien het reguliere werk. Draagvlak en begrip hierin van de leidinggevende wordt veelal gemist, 

het is goed om dit signaal af te geven bij de WOR-bestuurder. De afspraken liggen vast in het 

convenant en faciliteitenregeling. 

Dhr. Speetjens geeft aan dat deze discussie al langer speelt, het is goed dat de OR de 

Bestuurder vraagt actief te lobbyen bij de organisatie/ leidinggevende, hetzij het belang van de 

OR en draagkracht/ draagvlak/ begrip/ facilitering aan de medewerkers te verlenen. 

De adviseur commissie PIOF geeft aan dat de het beschikbaar stellen van uren goed besproken 

moet worden, er ligt werk voor de OR, maar op de reguliere plek wordt dit ook gevuld met een 

hoeveelheid van projecten. De OR leden moeten 8 uur vrij geroosterd worden en met de 

leidinggevende afstemmen welke projecten dan wel/ niet op reguliere werk opgepakt kan 

worden. Veiligheidsregio heeft een prestatiecultuur, waardoor de werkdruk hoog ervaren wordt. 

Dhr. Speetjens geeft aan dat de OR-uren zijn gewogen en gefaciliteerd moeten worden door de 

Bestuurder, zoals bepaald in de WOR en faciliteitenregeling. De OR heeft hier waardering voor 

gekregen, maar diverse OR leden zijn niet in staat om de beschikbare uren naast de reguliere 

uren/ werkzaamheden in te zetten. De Bestuurder moet mede zorgdragen om dit in te regelen in 

de organisatie en zorgdragen voor het vrijmaken van de OR leden in hun reguliere 

werkzaamheden. 

 

De Voorzitter geeft een samenvatting van hetgeen besproken is, de wettelijke kaders en de 

faciliteitenregeling is helder. De draagkracht/ draagvlak/ begrip van de organisatie kant hierin zal 

besproken moeten worden met Bestuurder. Het DB zal hier een eerste aanzet in maken. 

Het DB zal een stuk wettelijke kaders aanleveren aan de OR leden. De Voorzitter vraagt aan de 

OR leden een opsomming te maken; wat doe ik- hoeveelheid uren- hoe past dit in de agenda 

voor regulier werk en OR werkzaamheden- wat komt allemaal boven op reguliere functie- uren 

OR in regulier. Samen kunnen we dit bundelen om het gesprek met de WOR Bestuurder inzake 

aan te gaan. 

 

 

6.6 

 

 Afronding implementatie navigatie 

De commissie VGWM bereidt een reactie brief voor. 

 

7 

 

 Stand van zaken adviesaanvragen 

 

7.1 

 

 Wijziging directiestructuur 

De OR heeft op 18-01-2022 een positief advies afgegeven inzake wijziging directiestructuur. 

Tijdens de ov-vergadering van 09-02-2022 is hierover ter tafel gesproken. 

De OR is in afwachting van de reactie van de WOR Bestuurder op de brief van de OR. 

De OR zou tijdig, doch voor 01-04-2022 verder geïnformeerd worden over fase 2 inzake deze 

adviesaanvraag. 

 

Het DB heeft vernomen dat er een Strategisch beleidsondersteuner/ projectleider wordt 

benoemd, in naam van Dhr. Valent. Dit is een nieuwe functie, welke voorgelegd moet worden 

aan de OR ter advies. De stabiliteit van ROC CVV is een belangrijk onderwerp om te bespreken, 

waarbij een plan van aanpak en goede functieomschrijving teamleider noodzakelijk is. 

 

De functie “beleidsadviseur voor bestuurszaken” is in het laatste formatie overzicht(Q3 2021) 

opgenomen, hierover heeft de OR vragen gesteld. Dit is een nieuwe functie, is hiertoe een 

vacature uitgezet? In het kader van open en transparant, is de werving en selectieprocedure 

hierin gevolgd? 



Pagina 4 

 

De OR leden geven aan dat het belangrijk is om goed te kijken naar de stabiliteit op CVV, het is 

belangrijk dat de OR de juiste aandacht voor vraagt. De OR heeft aangegeven dat we als 

organisatie de procedures/ afspraken volgen. 

De adviseur PIOF geeft aan dat er geen helder in-, door- en uitstroombeleid is, vacatures worden 

op diverse geplaatst, maar staan ze ook altijd op Viadesk? Er moet beleid op worden ontwikkeld, 

waarbij de OR betrokken wordt. De medewerkers van CVV dienen zelf ook een signaal af te 

geven. 

 

De OR zal een brief opstellen waarin onderstaande zaken opgenomen worden, te weten; 

- Tijdig en transparant informeren van de OR inzake artikel 31 WOR. 

- Voorstel wijziging directiestructuur stand van zaken elke OV bespreken, informeel kan de WOR 

Bestuurder de Voorzitter OR op de hoogte stellen tussendoor. 

- Advies 25.1. e wijziging structuur of verdeling bevoegdheden. 

- Beleid werving en selectie opgevolgd? 

- Plaatsen van vacatures op Viadesk. 

- Stabiliteit ROC CCV waarover de OR met de Directie in gesprek wil. 

 

7.2 

 

 Implementatie GIM 

De OR heeft de adviesaanvraag ontvangen 16-02-2022, de commissie PIOF heeft deze in 

behandeling genomen. 

 
Een OR lid geeft een visualisatie van hetgeen geschreven is. 
- Besluit was piketten afbouwen, betekent GIM dat er nog een piket bij komt? 
- Noodzaak> hoe noodzakelijk is deze uitbreiding van rol/ taak aan een extra medewerker in de 
COPI. Belangrijk om dit zo efficiënt mogelijk in te richten. De taak/ rol kan neergelegd worden in 
de bestaande structuur. Hoe kun je pikketten koppelen? 
- Kosten> dit is geen reductie, maar uitbreiding kosten. Is dit meegenomen in de Begroting 
2022? Waar wordt dit gebudgetteerd. 
- Goede training belangrijk. 
- Opmerkingen zijn vooraf gemaakt, maar zijn deze meegenomen. 
 
Daarnaast ontbreken een aantal zaken in de aangeleverde brief.  
- Welke medewerkers betrokken bij opzet. 
- Wie is de steller van het stuk, vragen om uitleg aan de commissie. 
- Plan van aanpak. 
- Financieel uitleg. 
- Artikel 25 er staat niet benoemd onder welk artikel, is dat 25.1. d of e. 
 
Dhr. Speetjens geeft aan dat de geschetste structuur voor problemen kan zorgen in de 
communicatie onderling van medewerkers. Dit zorgt niet voor verbetering in kwaliteit, overal 
hebben we een medewerker voor nodig. 
 
De OR wil graag over de werkwijze besluitvorming en structuur aanleveren van stukken in zijn 
algemeenheid in gesprek met de Directie. Hiertoe zullen we een gesprek aanvragen middels 
deze brief. Het DB zal een brief opstellen en een aantal zaken hierin benoemen. 
 

8 

 

 Stand van zaken instemmingsverzoeken 

Er zijn geen instemmingsverzoeken ontvangen. 

 

9 

 

 Rondvraag 

 
Dhr. Speetjens heeft nader onderzoek gedaan binnen de Veiligheidsregio inzake artikel 24 
overleg. Het artikel 24 overleg heeft een aantal jaren bij ons niet plaatsgevonden. Vooraf vindt er 
een agendabriefing plaats, waarbij belangrijk is dat de OR goed afstemt; welke onderwerpen, 
hoe gaan we brengen, wie gaat deze inbrengen, laten zien welke onderwerpen de OR oppakt. 
De OR vraagt welke portefeuillehouders aansluiten. De Voorzitter geeft aan dat Mevrouw 
Dassen is uitgenodigd. Wil OR andere portefeuillehouders aan tafel? OR zet in op 2x per jaar 24 



Pagina 5 

 

overleg, niet alleen portefeuillehouder Brandweer, maar ook andere portefeuillehouders laten 
aansluiten. In mei zal er een agenda voorbespreking gepland gaan worden, waartoe de OR-
bespreekpunten kan aanleveren.  
 
De Voorzitter brengt kort het onderwerp ‘ongevallenverzekering’ ter tafel. Het DB is benaderd 
door een Raadslid inzake. Uit navraag bij het LOOV blijkt dat dit onderwerp op de landelijke tafel 
heeft gelegen en nu bij de Gemeenten. De Voorzitter zal contact opnemen met de Teamleider 
IA&F en navraag doen. 
 

10 

 

 Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 10.15 uur. 
 

 


