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kennisgeving), D. Berghs (zonder kennisgeving). 

 

   

0 

 

 Opening 

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

 

1 

 

 Vaststellen, wijzigen agenda. 

Er zijn geen wijzigingen in de agenda aangebracht. 

 

2 

 

 Mededelingen 

 

2.1 

 

 Directie 

Landelijke ontwikkelingen> ter informatie. 

• 2e loopbaanbeleid> Landelijk zijn er 25 Veiligheidsregio’s (VR), met elk verschillende 

stromingen. Elke VR heeft gereageerd op 2e loopbaanbeleid, dit gaat naar paritaire commissie, 

vervolgens naar het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV), waarna 

dit hier ter tafel besproken kan worden. 

• Bouwsteen verplichtend en niet verplichtend karakter > de 3 professoren welke bij 

implementatieplan assisteren zijn verminderd beschikbaar, waardoor dit niet gereed zal zijn 

in Q1. 

• DO besluiten> er zijn geen DO besluiten om over te informeren. 

2.2 

 

 OR 

• De commissie PIOF heeft Dhr. Plug als voorzitter commissie PIOF benoemd. 

• Tussentijdse vacature OR> er is een tussentijdse vacature in verband met vertrek van Dhr. van 

Bilsen, indien er volgens artikel 15 van het OR-reglement geen bezwaren worden gemaakt zal 

de tussentijdse vacature ingevuld worden met Dhr. Thewessen. 
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• Stand van zaken wijziging directiestructuur> de OR stelt voor om dit agendapunt elke OV te 

agenderen, waarbij de Bestuurder de OR kan informeren over de stand van zaken. Zie 

agendapunt 6.1 van deze agenda. 

3 

 

 Notulen 

 

3.1 

 

 Notulen OV-vergadering d.d. 09-02-2022; ter vaststelling 

Punt 3.2; op verzoek aanpassen “instemmingsverzoek met betrekking tot verzuimbeleid van de 

Veiligheidsregio Zuid- Limburg”. 

Notulen worden vastgesteld. 

 

3.2 

 

 Actiepuntenlijst; ter kennisneming 

Actiepuntenlijst ter kennisneming aangenomen. 

 

4 

 

 Mededelingen, voortgang. 

 

4.1 

 

 Ter kennisname: ontvangen definitieve besluiten 

 

4.2 

 

 ELO en Vakbekwaamheid 

Toelichting/ stand van zaken ter vergadering. 

Op 30 maart is er een bijeenkomst gepland, daarna zal dit voorgelegd worden aan de OR. 

 

4.3 

 

 Roosterreglement MKB 

De OR heeft een brief ontvangen van de WOR Bestuurder d.d. 23-02-2022, hetzij definitief besluit 

roosterreglement MKB. Deze is in behandeling genomen door de commissie PIOF, reactie brief volgt 

aan de WOR Bestuurder. 

 

5 

 

 Stukken ter info 

 

5.1 

 

 Leiderschapsprogramma 

Dhr. Odekerken heeft in de OR-vergadering van 26-01-2022 informatie opgehaald bij de OR. De OR 

heeft een brief gestuurd hierover aan de WOR Bestuurder d.d. 10-03-2022. Heden heeft er een kort 

gesprek plaatsgevonden tussen de VZ OR en Dhr. Odekerken. Op 25-05-2022 zal er stand van zaken/ 

toelichting door Dhr. Odekerken gegeven worden aan de OR. 

 

5.2 

 

 Formatieoverzicht 21.10.2021 

De OR heeft een reactie brief gestuurd aan de WOR Bestuurder d.d. 26-01-2022. 

Hiertoe heeft er een overleg plaatsgevonden op 08-03-2022 met een afvaardiging OR en 

Directieleden, waarvan ter tafel een toelichting wordt gegeven. 

De commissie PIOF gaat hierover in gesprek en zal hierop een reactie brief sturen.  

 

Er zal op 01-04-2022 een toelichting op hoofdlijnen gegeven worden aan het DB OR over de gevolgen 

op stand van zaken wijziging directiestructuur, welke tevens verwerkt worden in de 
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organisatiedocumenten. De Brandweercommandant geeft het advies om dit formatieoverzicht te 

koppelen aan de stukken van wijziging directiestructuur.  

 

5.3 

 

 Evaluatie besluitvormingsproces 

De OR heeft op 15-12-2021 een brief van de WOR Bestuurder ontvangen over de evaluatie 

Besluitvormingsproces. Vanuit de ondernemingsraad is er geopteerd voor een toelichting op deze 

stukken. Dit gesprek is ingepland op 08-06-2022, waarbij een afvaardiging van de OR en de 

Ambtelijk secretaris OR een toelichting zullen ontvangen van afdeling BDO. 

 

5.4 

 

 Uitwerkingsbesluit Mandaten 

De OR heeft op 24-02-2022 een reactie brief aan de WOR Bestuurder gestuurd. 

Hiermee wordt dit dossier als afgehandeld opgenomen, hierop hoeft geen brief ter afsluiting dossier 

te volgen. 

 

5.5 

 

 Vervanging en uitbreiding i-pads 

De OR heeft een reactie brief op 24-01-2022 aan de WOR Bestuurder gestuurd. 

Hiermee wordt dit dossier als afgehandeld opgenomen, hierop hoeft geen brief ter afsluiting dossier 

te volgen. 

 

5.6 

 

 Afronding implementatie navigatie 

De OR heeft een reactie brief op 10-03-2022 aan de WOR Bestuurder gestuurd. 

Hiermee wordt dit dossier als afgehandeld opgenomen, hierop hoeft geen brief ter afsluiting dossier 

te volgen. 

 

5.7 

 

 HR-visie 

De commissie PIOF heeft deze in behandeling genomen. 

De Ambtelijk secretaris OR zal een afspraak arrangeren tussen de commissie PIOF en teamleider en 

adviseur P&O, dit als toelichting en mogelijkheid tot vragen stellen. 

 

5.8 

 

 Boek hoog waterramp 

De OR heeft een reactie brief op 10-03-2022 aan de WOR Bestuurder gestuurd. Hierin heeft de OR 

aangegeven dit initiatief van harte te steunen, waarbij zij het als meerwaarde ziet als de medewerkers 

betrokken worden in het opstellen van dit boek. De OR ziet het boekwerk met belangstelling 

tegenmoet. De WOR Bestuurder dankt de OR voor hun brief.  

Hiermee wordt dit dossier als afgehandeld opgenomen, hierop hoeft geen brief ter afsluiting dossier 

te volgen. 

 

5.9 

 

 Vaststellen P&C kalender 

De OR heeft de brief op 31-01-2022 van de WOR Bestuurder ontvangen, de commissie PIOF heeft 

deze in behandeling genomen. Tijdens de OR-vergadering heden heeft de controller een toelichting 

gegeven. De OR heeft hier aangegeven dat het belangrijk is om de OR op te nemen in de P&C 

kalender, zij moet over diverse stukken geïnformeerd worden op basis van WOR, rekening houden met 

de AVG. Het is belangrijk om de OR tijdig te informeren en mee te nemen in zaken betreffende de 

financiën van de organisatie. Als de OR in deze kalender wordt opgenomen, kan de 
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informatieverstrekking vloeiend en tijdig geschieden aan de OR. Hierin is het goed om ook de 

koppeling te maken naar A3 systematiek.  

 

De WOR Bestuurder geeft aan dat de P&C kalender een beheers kalender is voor de afdeling Financiën. 

De OR geeft aan dat zij tijdig geïnformeerd en meegenomen wil worden. 

De WOR Bestuurder geeft aan dat het goed is om de OR vroegtijdig mee te nemen, maar vraagt naar 

de toegevoegde waarde hiervan en waarop de OR invloed moet hebben. De begroting is een 

verantwoordelijkheid van het directieteam, een audit commissie van de OR is niet noodzakelijk. We 

zoeken naar een concreetheid en belang van OR betrokkenheid.  

De OR geeft aan dat het niet alleen over de financiën gaat, maar ook over de gevolgen voor de 

personeel en de organisatie, voortvloeiend hieruit.  

De WOR Bestuurder geeft aan dat dit management sturing is en betreft niet OR zaken. 

De OR geeft aan dat men inzage nodig heeft om de voorgenomen besluiten te beoordelen, er zitten 

posten in een begroting welke personeel en organisatie raken, als OR moeten we waken over de juiste 

wijze waarop dit geregeld wordt. Willen we een gezonde organisatie zijn, dan is het belangrijk om de 

OR tijdig te informeren en betrekken.  

De WOR Bestuurder geeft aan dat de OR een klankbord is voor signalen van de medewerkers. 

De OR gaat er niet van uit dat de organisatie iets te verbergen heeft, maar wil tijdig volgens de WOR 

betrokken worden.  

De WOR Bestuurder geeft aan dat we afspraken moeten maken over betrokkenheid en wijze waarop 

we samen werken. Belangrijk dat we hierbij goed kijken naar; ieders rol, wijze waarop we die 

vervullen, welke informatie er nodig is en waarom bepaalde informatie nodig is. De OR kan zich hierin 

vinden, zoals reeds eerder aangegeven dat het goed is om dit samen te bespreken. 

 

De Brandweercommandant geeft aan dat we goed moeten afstemmen wat is de rol van de OR, wat 

behoort tot management en wat tot bedrijfsvoering. Hij heeft het gevoel dat er een gevoel van 

wantrouwen naar boven komt, we voldoen aan de taak welke in de WOR benoemd is. De controller 

komt toelichting geven waar nodig, indien de OR alle financiële stukken wil inzien, dat gaat niet en is 

niet de rol van de OR. 

De OR geeft aan dat het hier niet gaat over argwaan of wantrouwen, als de organisatie niets te 

verbergen heeft dan zou de OR de benodigde informatie kunnen ontvangen.  

WOR Bestuurder geeft aan dat de OR kan beschikken over de informatie, maar met beantwoording van 

waarom. 

 

De OR geeft aan dat het gaat over zeggenschap, de P&C kalender geeft aan wanneer er besluiten 

worden genomen door Directieteam en Algemeen Bestuur. Deze moeten goed georganiseerd worden 

in een P&C kalender. In de praktijk merkt de OR hierin verbetering, maar er is een wereld te winnen in 

het samen vormgeven van de rol en betrokkenheid op financiën aangaande de WOR. Met een artikel 

24 overleg en Jaarplan Spoorboekje zijn we hierin samen op weg. Laten we dit samen doen, trots 

hierop zijn en hopen dat dan de overlegmomenten hierover de pijn uit het verleden kunnen vervagen. 

 

Voorzitter OR geeft aan dat de commissie PIOF dit gaat behandelen in hun training, waarna ze 

hierover in gesprek gaan met de controller en dit meenemen in de reactiebrief P&C kalender.  

De Brandweercommandant kan zich hierin vinden en stelt eveneens voor om een bijeenkomst te 

plannen voor het nieuwe Directieteam en OR om samen te komen tot een proces/ 

handelingsperspectief inzake.  

 

Een OR lid stelt voor om over het benoemde (pijn) punt nader met elkaar in gesprek te gaan, onder 
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genot van een kop koffie. Hiertoe zal hij het initiatief nemen. 

 

5.10 

 

 Brief OR> signaal hoeveelheid projecten en werkdruk 

De OR heeft op 17-02-2022 een brief aan de WOR Bestuurder gestuurd inzake signaal hoeveelheid 

projecten en werkdruk. De OR vraagt hoe er gekeken wordt naar een plan van aanpak hierop, de 

noemer werkdruk blijft terugkomen. 

De Brandweercommandant komt in werkbespreking met zijn leidinggevende hierop terug. Het is 

belangrijk dat de signalen in de lijn worden afgegeven en opgepakt. In het team kazernechefs komt 

naar voren dat er vanuit het plan van aanpak, najaar 2021, weinig tot geen verbeteringen doorgevoerd 

zijn geworden. Waarbij zij uitstel van het werkbelevingsonderzoek (WBO) aangeven. Het is belangrijk 

om te kijken hoe gaan we dit signaal werkdruk samen managen. De VZ OR benoemt dat dit tijdens de 

bijeenkomst Spoorboekje ook is besproken. De werkgroep WBO geeft aan dat de kazernechefs 

werkdruk ervaren, maar dat hier niet is uitgesproken wel/ niet WBO uitstellen in 2022.  

Het signaal werkdruk is ontvangen vanuit het WBO en meegenomen in een plan van aanpak. De OR 

heeft deze signalen meegegeven aan de projectleider van Leiderschapsprogramma om mee te nemen 

in dit traject. Deze signalen hadden al besproken moeten worden met de A3 systematiek. Belangrijk 

om samen op te trekken in de planning van dit thema/ beleid, als hier tijdig over gepraat was had dit 

eerder opgepakt kunnen worden. 

De WOR Bestuurder geeft aan dat goed overleg in de teams erg belangrijk is over dit thema werkdruk, 

hiervan gaven de kazernechefs aan dat de gesprekken met de medewerkers hierover nog niet hebben 

plaatsgevonden. Het is belangrijk om ruimte te geven om deze gesprekken te voeren, alvorens je met 

een WBO nieuwe gegevens gaat ophalen.  

 

Teamleider P&O geeft aan dat er divers overleg heeft plaatsgevonden> de ontvangen signalen zijn 

besproken met de kazernechefs, er heeft een overleg met afvaardiging OR plaatsgevonden, met de 

leverancier zijn de mogelijkheden besproken, heden is er met de leidinggevende over gesproken, 

waarbij de intentie is uitgesproken om WBO voor de leidinggevende van toegevoegde waarde moet 

zijn.  Komende week vindt er een overleg plaats met de werkgroep WBO om tot besluitvorming te 

komen. Thema werkdruk staat op het Jaarplan P&O 2022, een stuk verkenning van mogelijkheden 

voor personeel enz. 

WOR Bestuurder geeft aan dat het goed is om samen te kijken naar de methodiek en uitwerking 

hiervan, wat kunnen we doen, wat kunnen we aan, waarbij het belang van het juiste gesprek aan de 

voorkant voeren enz. Een WBO is nodig, maar basis is een goed gesprek met de medewerkers aan de 

voorzijde. Signalen worden serieus genomen en we kijken samen naar prioritering en hoeveelheid van 

projecten. 

 

5.11 

 

 Brief OR> artikel 24 overleg 

De OR heeft op 17-02-2022 een brief aan de WOR Bestuurder gestuurd inzake inplannen artikel 24 

overleg. Het overleg is inmiddels ingepland op 15-06-2022, waartoe de aanwezigen allen een 

uitnodiging hebben ontvangen. 

De Ambtelijk secretaris OR en - WOR zullen samen kijken naar een concept agenda en dit voorleggen 

respectievelijk aan de OR en de Directieleden, waarna nadere afstemming zal plaatsvinden. 

 

5.12 

 

 Inventarisaties en opties voor oefenen 

De OR heeft op 24-02 een brief ontvangen van de WOR Bestuurder, de commissie VGWM zal deze in 

behandeling nemen. 
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In de brief staat bij punt 7 “verbeterpunt is niet haalbaar”. 

De OR heeft geen reactie puntsgewijs terugontvangen op hun brief. De VGWM-commissie heeft op 

korte termijn een gesprek met Dhr. Valent, zij nemen dit stuk mee in dit gesprek en komen daarna in 

de OV terug met een reactie. 

 

6 

 

 Stand van zaken adviesaanvragen 

 

6.1 

 

 Wijziging directiestructuur 

De WOR Bestuurder zal de stand van zaken toelichten. 

 

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. Hierop volgend heeft de OR een 

vervolgbrief gestuurd. De OR zou tijdig, doch voor 01-04-2022 verder geïnformeerd worden hierover. 

Een overleg hiertoe is inmiddels ingepland op 01-04-2022 voor DB OR en DT leden. 

De OR heeft op 09-03 een definitief besluit ontvangen op fase 1 adviesaanvraag, de OR zal deze in 

behandeling nemen. 

 

De WOR Bestuurder geeft aan dat er afgesproken is dat de consequenties van de wijziging 

directiestructuur vertaald zullen worden naar de officiële organisatie documenten en de betekenis 

voor de rollen van de twee hoofdige Directie. Deze stukken en adviesaanvraag zijn in voorbereiding en 

zullen op hoofdlijnen worden toegelicht op 01-04-2022 aan DB van de OR, waarna deze ter advies 

voorgelegd zullen worden aan de OR.  

 

6.2 

 

 Implementatie GIM 

De commissie PIOF heeft deze in behandeling genomen, hiertoe een reactie brief gestuurd op 10-03-

2022 aan de WOR Bestuurder.  

 

Voorzitter OR heeft een gesprek gehad in zake mandaatregeling, stelt de vraag of het stuk GIM 

voldoende is doorleefd met de betrokkenen of moet hier nog een gesprek plaatsvinden in plaats van 

met de commissie PIOF.  

De OR vindt het belangrijk dat er een gesprek met de juiste medewerkers plaatsvindt. 

 

De Brandweercommandant geeft aan dat de bijlage, waarin het onderdeel functieprofiel is 

opgenomen, voor verwarring zorgt. Er staan tegenstrijdigheden in, welke beaamd worden door de 

Brandweercommandant. Het is belangrijk dat we goed omgaan met inzet GIM.  

Het oorspronkelijk plan van een GIM was bedoeld voor ROT/ BT en Copi.  Het voorstel voor een GIM 

Copi is teruggetrokken.   Dit wordt nader onderzocht m.b.t. invulling en combinatie met andere rollen. 

De OR geeft aan dat het goed is om te kijken naar hoe dit in het verleden geregeld is, kijk hoe de 

centralisten het voorheen deden en nu al 2 jaar niet meer doen, nu ondersteunen zij alleen als zij 

toevallig aanwezig zijn.  

 

De Brandweercommandant geeft aan dat het voor veel verwarring heeft gezorgd en hoopt dat zijn 

toelichting ter tafel en vastlegging in dit verslag voldoende is. Hij hoopt dat omwille van tempo/ tijd 

een positief advies afgegeven kan worden op deze advies aanvraag. De commissie PIOF zal dit 



Pagina 7 

Vastgesteld ter vergadering 20-04-2022 

meenemen in de behandeling en waar nodig nog een toelichting van de steller inplannen. 

 

7 

 

 Stand van zaken instemmingsverzoeken 

 

7.1 

 

 Brandweerjubilea 

De OR heeft op 26-01-2022 een reactie brief gestuurd aan de WOR Bestuurder. 

De OR heeft een reactie brief van de WOR Bestuurder ontvangen de datum 09-03-2022, de OR zal 

deze in behandeling nemen. Naar aanleiding hiervan wordt er een gesprek gearrangeerd tussen 

Directieleden en afvaardiging OR. 

 

Voorzitter OR  geeft aan dat dit ook ter sprake is gekomen tijdens het Landelijk overleg bij het LOOV, 

dit meenemen in dit gesprek. Belangrijk dat het op de juiste wijze in het stuk wordt opgenomen voor 

betreffende medewerkers. 

 

De Brandweercommandant geeft aan dat dit de vorige keer besproken is en verwoord is in de 

gestuurde brief. Het is een misverstand over wet- en regelgeving, we wijken als Veiligheidsregio niet 

hiervan af. 

 

De OR wil zorgvuldig handelen inzake deze adviesaanvraag, waarbij belangrijk is om te toetsten of de 

ontvangen informatie volledig en kloppend is.  

Voorzitter OR vraagt of dit besproken is met de betreffende medewerkers, zoals eerder afgesproken in 

de OV. Teamleider P&O geeft aan dat dit besproken is met betreffende medewerkers. 

OR concludeert ter tafel dat dit niet met betreffende medewerkers is besproken, waarvoor de 

Brandweercommandant zijn excuses maakt. Hij geeft aan dat de Directieleden niet beschikken over de 

juiste informatie, meldt dat zij het gesprek met betreffende medewerkers zullen aangaan.  

Er is een vastgestelde generieke regeling, als het specifieke medewerkers betreft gaan we hierover 

met hen in gesprek.  

 

8 

 

 Rondvraag 

 

OR lid> bedankt voor de attentie van olijfboompje, deze attentie is goed ontvangen bij de 

medewerkers. 

 

OR lid> er zijn terugkomdagen bij het Skills lab, hier hebben al diverse medewerkers meegedraaid. 

Directieleden zijn bij deze uitgenodigd. 

 

Dhr. Speetjes> we hebben het onderwerp reanimatie 2 jaar geleden besproken, het belang van uitruk 

bij reanimatie is bekend. De praktijk laat zien dat we soms uitrukken voor reanimaties, de 

maatschappij kijkt naar ons, het is vreemd dat de burgerhulpverleners in actie komen en de 

brandweer e.a. niet opgeroepen worden. Is de situatie veranderd? Betekent dit een verandering voor 

de training en opleiding van onze medewerkers? Wat is het standpunt van de organisatie in deze?  

De WOR Bestuurder geeft aan dit mee te nemen en hierop terug te komen met een antwoord.  

 

Dhr. Speetjens> afgelopen vergadering hebben we kort over het boek hoogwater gesproken, hierbij 

de vraag; is de beeldvorming hoogwater compleet? Dhr. Speetjens is op diverse kazernes geweest en 

constateert dat de omgang met signalen heel divers is gebeurd. Zijn alle signalen doorgedrongen naar 

hogere regime? Zijn er geen blinde vlekken waar we leereffecten hebben?  
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De WOR Bestuurder geeft aan dat hier aandacht voor is gevraagd, dit thema is erg heftig 

binnengekomen bij onze medewerkers. De Brandweercommandant haalt deze signalen ook zelf op en 

heeft deze besproken op alle niveaus. De benodigde nazorg is ingezet, waar behoefte is, bijvoorbeeld 

BOT team of professionele hulp is ingezet waar nodig. Kazerne chefs hebben de aandacht hiervoor, 

waarbij de benodigde acties zijn ingezet. Indien medewerkers behoefte hebben aan gesprek of nazorg 

kunnen zij dit aangeven.  

 

KM vergoeding- benzineprijs> de Voorzitter OR vraagt of er oog is voor de ontwikkelingen ten 

aanzien van de stijgende prijzen voor benzine, wat doen we als werkgevers aan de KM vergoeding. 

Het is ook benoemd door de vakbonden welke afspraken willen maken over de huidige KM vergoeding 

en de stijging van de kosten. De WOR Bestuurder herkent de vragen, deze worden in meerdere 

organisatie benoemd. In mei is er een LOAV-overleg, we gaan ervan uit dat dit hier op de agenda gaat 

komen. We hebben een Landelijke CAO en dit moet Landelijk opgepakt worden. Een OR lid benoemd 

dat er lokaal ook mogelijkheden zijn, vb. tegemoetkoming voor warmtepomp, diverse andere 

investeringen, tijdelijke mogelijkheid inzet of te werkstellen van medewerkers korter bij huis. De 

commandant geeft aan dat aan dit laatste punt veel nadelen zitten die de OR in het verleden zelf heeft 

benoemd.  

 

LOOV> de Voorzitter van de OR wil mededelen dat zij hebben deelgenomen aan het LOOV afgelopen 

week, hierbij heeft de Brandweercommandant Dhr. Van Lieshout aangesloten. De Vakbonden waren 

eveneens aanwezig. OR lid Dhr. Plug is toegetreden tot het bestuur LOOV.  

 

9 

 

 Sluiting 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/ haar aanwezigheid en de vergadering wordt gesloten om 

21:32 uur. 

 


