
 

 

Notulen OR vergadering 

Datum 20-04-2022(teams en live) 

Aanwezig Beucken (Voorzitter), H. Pappers, P. Hanssen, T. Speetjes, D. Kelleter, R. Molin, W. 

Plug. S. Gijsen, D. Jeurissen, R. Thewessen, A. Conings (Ambtelijk secretaris OR).   

Afwezig B. Pepels( met kennisgeving), M. Boymans(met kennisgeving), D. Berghs(met  

kennisgeving), E. Verhoef (met kennisgeving), W. Meessen( met kennisgeving), R. 

Pallada( met kennisgeving), R. Bruinen( met kennisgeving) 

   

0 

 

 Opening 

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

 

1 

 

 Vaststellen, wijzigen agenda. 

Heden zal de Bestuurder en Teamleider P&O een toelichting geven op stand van zaken 

wijziging directiestructuur en adviesverzoek aanpassing organisatiedocumenten. 

 

2 

 

 Mededelingen 

 

2.1 

 

 DB 

• Het DB geeft een terugkoppeling over het gesprek tussen DBOR en de adviseur 

inzake financiën, faciliteiten en adviesaanvraag aanpassing organisatiedocumenten. 

De OR leden spreken de noodzaak uit van het belang met betrekking tot een goede 

de samenwerking en werkwijze nieuwe WOR Bestuurder. 

• Scholingsdagen OR> programma zie bijlage. Zijn er zaken welke we nader moeten 

afstemmen in programma voor morgen en overmorgen. 

• Trainingsdagen commissies> VGWM 9 mei en PIOF 25 april.  

• LOOV> zie verslag bijeenkomst maart en nieuwsbrief. 

2.2 

 

 OR 

• Geen mededelingen. 

3 

 

 Notulen 

 

3.1 

 

 Notulen OV-vergadering d.d. 23-03-2022; ter informatie 

Deze worden in de OV vastgesteld. 

 

3.2 

 

 Notulen OR vergadering d.d. 06-04-2022; ter vaststelling 

Notulen worden ter tafel vastgesteld. 
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Toelichting voor de OV agenda voeren we enkel agendapunten op waarbij inhoudelijk/ 

procesmatig iets is te bespreken/ mededelen is, anders parkeren we dit agendapunt voor 

het volgende overleg op de actiepuntenlijst. 

 

3.3 

 

 Actiepuntenlijst; ter kennisneming 

Actiepuntenlijst ter kennisgeving aangenomen. 

 

4 

 

 Mededelingen, voortgang. 

 

4.1 

 

 Ter kennisname: ontvangen definitieve besluiten 

 

4.2 

 

 ELO en Vakbekwaamheid 

Toelichting/ stand van zaken ter vergadering. 

 

4.3 

 

 Roosterreglement en pauzeregeling MKB 

De OR ontving de brief van de WOR Bestuurder d.d. 28-02-2022 definitief besluit 

roosterreglement en pauzeregeling MKB. Deze is in behandeling genomen bij de commissie 

VGWM. 

Ambtelijk secretaris OR  heeft input voor brief aangeleverd. Dossier staat als afgehandeld, 

komt op OV niet ter vergadering. 

 

5 

 

 Stukken ter info 

 

5.1 

 

 Leiderschapsprogramma 

Dhr. Odekerken heeft in de OR vergadering van 26.1.2022 informatie opgehaald bij de OR. 

De OR heeft een brief gestuurd hierover aan de WOR Bestuurder, d.d. 10-03-2022. Op 25-

05 zal Dhr. Odekerken een toelichting/ stand van zaken komen geven in de OR vergadering. 

 

5.2 

 

 Formatieoverzicht 21.10.2021 

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

Hiertoe heeft een overleg plaatsgevonden op 08-03 tussen afvaardiging OR en DT. 

Naar aanleiding hiervan heeft de OR een brief gestuurd aan de Bestuurder, d.d. 08-04-

2022. 

 

5.3 

 

 Evaluatie besluitvormingsproces 

Vanuit de ondernemingsraad zal deelgenomen worden aan het gesprek hierover met het 

team Bestuurs- en directieondersteuning. Dit gesprek is ingepland op 08-06-2022. 

 

5.4 

 

 HR visie 

De commissie PIOF heeft deze in behandeling genomen. 

De commissie heeft een afspraak ingepland voor een toelichting en gelegenheid tot vragen 
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stellen op 18-05-2022, met Manager P&O. 

 

5.5 

 

 Vaststellen P&C kalender 

De commissie PIOF heeft deze in behandeling genomen, zij zijn bezig met het voorbereiden 

van een reactie hierop. Deze zal ook onderdeel van de studiedag op 25 april zijn, in de 

bijlage de laatste versie van deze kalender ontvangen van controller, tijdens interview voor 

de studiedag. 

 

5.6 

 

 Brief OR> signaal hoeveelheid projecten en werkdruk 

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

hoeveelheid projecten en werkdruk. Deze wordt elke OV als stand van zaken opgenomen. 

 

5.7 

 

 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 OR heeft een concept agenda en tijdspad verstuurd aan de Ambtelijk secretaris WOR, ter 

afstemming met de WOR Bestuurder. 

 

5.8 

 

 Gebruik dienstvoertuigen niet- operationeel personeel 

OR heeft op 04-04 een brief ter informatie ontvangen, hiertoe is nog de bijlage(memo) 

opgevraagd. Waarna dit in behandeling kan genomen worden in de commissie VGWM. 

 

5.9 

 

 Inventarisaties en opties voor oefenen 

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

heeft deze in behandeling genomen. 

 

5.10 

 

 Informatiebrief m.b.t. faciliteitenregeling OR 

De WOR Bestuurder heeft de een informatiebrief m.b.t. de faciliteitenregeling OR gestuurd 

aan de OR, waarop heden in de OV een toelichting wordt gegeven. 

 

5.11 

 

 Veiligheidsrapportage 1e helft 2021 

De commissie VGWM heeft op 17-01 een toelichting van Dhr. Kitzen ontvangen, waarop de 

commissie op 18-01 een reactie brief heeft gestuurd. Naar aanleiding hiervan de reactie van 

de WOR Bestuurder. Commissie VGWM heeft de brief ontvangen en zal deze in behandeling 

nemen. 

 

5.12 

 

 Informatiebrief inzageverzoek financiën 

De OR heeft op 06-04 de OR een informatiebrief gestuurd inzake inzage en betrokkenheid 

financiën bij de organisatie. De OR wil graag samen met de WOR Bestuurder 

procesafspraken maken aangaande inzage financiën, ontvangen stukken, betrokkenheid OR 
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bij financiën enz. De OR acht het van belang voor de uitoefening van zijn taak dat de OR 

vroegtijdig de benodigde informatie ontvangt, zoals eveneens beschreven in de WOR. Graag 

komen we samen tot een afspraak op korte termijn om hier nader afspraken/ invulling aan 

te geven. Dit zal besproken worden in de OV vergadering. 

 

6 

 

 Stand van zaken adviesaanvragen 

 

6.1 

 

 Wijziging directiestructuur en aanpassing organisatiedocumenten 

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

deze in behandeling nemen. 

Het DB van de OR is op 01-04 hoofdlijnen geïnformeerd over de wijziging directiestructuur 

en aanpassing van de organisatiedocumenten welke hieruit voortvloeiend.  

De OR heeft op 04-04 een reactie brief ontvangen op brief 2 wijziging directiestructuur, de 

OR zal deze in behandeling nemen. 

De OR heeft op 06-04-2022 het adviesverzoek aanpassing organisatie documenten en 

bijlages ontvangen. Naar aanleiding hiervan heeft de OR een eerste reactie brief gestuurd. 

 

De Bestuurder en Manager P&O sluiten aan ter vergadering voor een toelichting, waarbij er 

gelegenheid is om vragen stellen. 

 

De WOR Bestuurder heeft een eerste reactie brief van de OR ontvangen en begrepen dat er 

behoefte aan detailinformatie is, er volgt een schriftelijke reactie hierop deze week. 

De brief wordt puntsgewijs doorgelopen; 

1. Indikking van de topstructuur van 3 naar 2-hoofdig, hierover is reeds advies gegeven. 

2. Manager C&R en BV> behoefte aan voldoende aansturing voor de afdeling BV, waardoor 

deze gekoppeld wordt aan de Manager C&R. Unithoofden hebben verantwoordelijkheden, 

waarbij deze vrij zelfstandig de kar trekken. 

3. Directieteam> formele lijn en aandacht voor alle portefeuilles, gezamenlijk zaken 

afstemmen. Formele lijn en directie welke de organisatie aansturen. 

4. Team C&R> antwoord op de vraag van de OR, wat als Manager C&R meerdere rollen en 

taken krijgt is alles voldoende geborgd. Opzet om in te delen in 2 teams. 

Informatiemanagement OiV met een teamleidervoor team MOTO/MOV en onderdeel 

bevolkingszorg met een teamleider. Regisseurs hebben samen om de tafel gezeten voor 

bespreken van spann off control, waarbij besluit is genomen voor het benoemen van 

teamleiders. Bevolkingszorg 3 FTE, geen teamleider onderbrengen bij MOTO/ MOV. Afdeling 

kwaliteit staffunctie onder Manager C&R.  

5. Communicatie> belangrijk om afdeling dichterbij directie team te brengen, geen 

teamleider, 5 medewerkers plaatsen onder een coördinator BDO (HR 21 besluit). 

Communicatieafdeling standplaats verdelen over de locaties Sittard en MCC. 

Vacature communicatie> vacature stellen, waarbij de OR niet gekend is volgens artikel 

25.1.d. De vacature heeft niets te maken met de organisatiewijziging, maar met vertrek van 

de medewerker. We moeten de continuïteit waarborgen. In de vacature is de nieuwe term 

benoemd. 
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Vraag OR> vacature stellen, werkdruk hoog, behoefte om deze vacature spoedig uit te 

zetten en in te vullen. 

6. Geen vragen of opmerkingen voor nu. 

7. Geen vragen of opmerkingen voor nu. 

8. Geen vragen of opmerkingen voor nu. 

9. BDO wordt aangestuurd door teamleider en functiebenamingen wijzigen> wordt 

aangestuurd door een coördinator, functiebenaming wordt Teamleider, om recht te doen 

aan de functie. HR 21alleen de benaming aanpassen geen consequenties in waardering, 

reeds besproken met de medewerker. 

Vraag OR> juiste benaming voor de juiste medewerker. Er wordt in de organisatie gepraat 

over coördinator, de inschaling is verschillen in schaal 9 bij de ene functie  en de andere 

functie in schaal 10. Heeft niets met de hoogte van beloning te maken, waarom hier wel 

functiebenaming aanpassen en bij andere functie niet? 

Teamleider P&O> binnen de hele organisatie laten bekijken, coördinatoren koppelen aan 

primair takenpakket en operationeel leidinggevende 1-2-3, afhankelijk van zwaarte en 

inhoud. Dit is organisatie breed bij HR21 opgepakt, zie de indelingsmotivering welke de OR 

heeft opgevraagd, hier zie je het verschil in terug. 

OR > hierbij krijgen we nog niet antwoord waarom de naam gebruiken op diverse manieren? 

Dit werkt verwarrend? 

Bestuurder> opmerking is helder, antwoord is gegeven, zijn er nog aanvullende vragen.  

OR> bijvoorbeeld bij de functie coördinator CvV en elders. 

Teamleider P&O> staat beschreven in de indelingsmotivering. 

OR> kan de OR de indelingsmotivering van de diverse functie ontvangen 

Teamleider P&O> deze worden meegestuurd met de brief. 

10. Geen vragen of opmerkingen voor nu. 

11. Geen vragen of opmerkingen voor nu. 

12. Formatie aangepast> afspraak met Limburg Noord, kosten verdeelsleutel. 

OR> hoe geregeld met medewerkers VR Noord, voorheen gedoe met indienstreding? 

Teamleider P&O> er is een convenant opgesteld, er zijn gesprekken gevoerd voordat de 

medewerkers in dienst kwamen over de arbeidsvoorwaarden. Medewerkers zijn geruisloos 

en gefaseerd overgekomen. Vanaf 01-01-2022 in dienst, opgenomen in de formatie. 

OR> verdeelsleutel bij stukken voegen. 

Teamleider P&O> verdeelsleutel blijft gehandhaafd op 54-46, financiële afhandeling blijft 

dezelfde. 

OR> duurder worden volgt er een indexering? 

Teamleider P&O> zij worden meegenomen als onze medewerkers, zelfde verdeelsleutel. 

Daadwerkelijke kosten worden doorberekend. 

OR> convenant ging hoofdzakelijk over CaCo’s, hierin is niet gesproken over meldkamer 

medewerkers. Op 08-11-2017 heeft de OR hierover een brief gestuurd en afspraken over 

gemaakt. De OR heeft hier aangegeven dat tijdige betrokkenheid belangrijk is. Nu krijgt de 

OR deze informatie te horen, welke achterhaald is, medewerkers zijn al in dienst per 01-01-

2022. De OR wil hierover geïnformeerd worden, wat is hun visie en plan van aanpak. 

2016> meldkamer gereorganiseerd, bezetting, zorgen medewerkers, bestuurlijke druk, 

financiële verantwoording, rooster en pauze regeling e.a. Hoe past dit in de wijze waarop we 

werken? Goed om te zien dat medewerkers voor 1 werkgever werken, maar er blijven 
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signalen binnen komen, belangrijk dit goed te organiseren. 

Dhr. Speetjens kwalijk dat we moeten constateren dat we aan de voorkant samen moeten 

werken, waarom werkt dit niet, waar lopen we vast? 

Bestuurder> 

1. Meldkamer dossier> voorstel in de OV bespreken en afspraken maken welke routing. 

2. Proces afspraken om aan de voorzijde de OR tijdig te betrekken, samenwerken- 

procesgang- werkwijze OR. 

Er moeten een aantal fases doorlopen worden van samenwerken, procedure afspraken 

maken vb. in post routine/ afstemming tussen de AS WOR en AS OR/ periodiek zaken 

afstemmen tussen DT en DB/ afstemmen wat bespreek je met de OR-DB- commissies/ 

dossiers waarbij de OR niet tijdig betrokken worden enz. 

13. Geen vragen of opmerkingen voor nu. 

14. Ambtelijk secretaris OR> routing, wordt uitgelegd in de reactie brief van de Bestuurder.  

 

Financiën; 

Vraag OR> de OR heeft signalen ontvangen over budget verdeling, is er een probleem in de 

bedrijfsvoering? Waarom is de OR niet op de hoogte gebracht? 

Bestuurder geeft aan dat er men bezig is met opstellen van Begroting 2023, Jaarrekening 

2022 en P&C cyclus, OR wordt hierin opgenomen. Intern speelt dit jaar een 2 tal elementen 

welke financiën bij bedrijfsvoering kleuren, hetzij; 

De FLO afspraken welke met gemeente 3-4 jaar geleden zijn gemaakt, loopt over 10 tallen 

jaren en de kosten FLO per jaar lopen niet gelijk. Kosten zijn in begin hoger en lopen 

langzaamaan af. Te maken met Wet en regelgeving. Binnen 10-15 jaar minder kosten. 

Totaal bedrag over 10 tal jaren betreft een 1 of 1,5 miljoen meer, verrekend over 30 jaar. De 

Veiligheidsregio heeft bij Algemeen Bestuur aangegeven dat we niets kunnen doen aan de 

hogere kosten, de Gemeenten hebben tijd nodig om dit te verwerken.  

Afgelopen jaar financiële meevallers, incidentele vrijval van 1,5 miljoen waarmee het FLO 

probleem kan oplossen. Jaarrekening geen probleem. In de begroting 2022 incidenteel 

meegenomen als taakstelling om te kijken naar een oplossing, zo niet kom terug bij 

Algemeen Bestuur. We hebben voor € 560000,- bedrag opgevangen in de reguliere 

Begroting 2022, meenemen in de komende begroting 2023. 

CAO ontwikkelingen; loonstijging en eenmalige uitkering incidenteel(€580000,-), kosten € 

950000,- en extra kosten, index mogen we in rekening brengen, compenseren. ICT kosten 

2 ton en andere kleine posten. Bedrijfsvoering niet slecht, geen financieel probleem, 

exploitatie is solide. 

OR> geeft aan dat het belangrijk is om tekst en cijfer aan te bieden aan de OR. Bestuurlijk 

goed verantwoorden. 

Bestuurder> gegevens worden aangeleverd aan de OR. 

OR> is dit inzake budgetten goed gecommuniceerd aan de medewerkers, signalen bij de OR 

ontvangen. Waarom zijn medewerkers aan de voorzijde niet gekend hierin, je creëert 

ongewild achterdocht, welke niet nodig. 

Bestuurder> DT heeft meerdere malen gevraag of dit goed is afgestemd met betrokken 

medewerkers, budgethouders moeten weten waarom. Dit zal intern worden opgepakt.  

P&C cyclus wordt ingeregeld en diverse systematiek worden gekoppeld. Budgethouders 

moeten tijdig meegenomen worden. OR zal de stukken ontvangen, mochten er vragen zijn 
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kan dit opgepakt worden. 

Er zal een overdrachtsdocument vanuit WOR Bestuurder naar nieuw directieteam komen. 

OR spreekt het belang uit aan de voorzijde helder communiceren en betrokkenheid, dit had 

voorkomen kunnen worden. OR hoopt dat betrokkenheid OR aan de voorzijde vanaf heden 

beter opgepakt wordt, belangrijk het gesprek hierover aangaan met elkaar. 

Inhaalslag maken naar de betreffende medewerkers, budgethouders welke gekort zijn uitleg 

geven hierin. 

OR> zijn er personele consequenties door het snijden in budgetten 

Bestuurder> er zijn budgetbrieven gedeeld met de budgethouders, budgetten vrijval geen 

personele consequenties, vacature stelling tijdig. Voorzijde had betere betrokkenheid en 

communicatie met budgethouder moeten plaatsvinden 

OR> tegenstrijdige signalen, snijden in budgetten en vacatures uitstellen, terwijl de OR 

gevraagd wordt om vacatures akkoord te geven. 

Bestuurder gesprek met de budgethouders aan de voorzijde had beter gemoeten, belangrijk 

nieuwe WOR-bestuurder zaken oppakken in betrokkenheid OR. 

OR> juiste informatie aanleveren aan de OR, om de adviesaanvraag naar behoren te 

behandelen. 

 

6.2 

 

 Implementatie GIM 

De commissie PIOF heeft deze in behandeling genomen, hiertoe een reactie brief gestuurd 

op 10-03 aan de WOR Bestuurder. Tijdens de OV vergadering van 23-03 heeft er een 

toelichting plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan heeft de commissie PIOF een reactie 

brief gestuurd, d.d. 08-04, waarin de OR een negatief advies afgeeft. 

 

7 

 

 Stand van zaken instemmingsverzoeken 

 

7.1 

 

 2e loopbaanbeleid 

Er wort een stand van zaken gegeven op 2e loopbaanbeleid door Dave Jeurissen, tevens is er 

door hem een notitie opgesteld. Hierop zou hij graag consensus van de OR krijgen, om deze 

daarna te delen met Teamleider P&O en anderen. Reacties zullen uiterlijk 11-05 tijdens de 

OR vergadering besproken worden. 

 

Dave zal contact opnemen met de vakbondsbestuurders (GO) over deze notitie, zij zullen 

tevens uitgenodigd worden voor de bijeenkomst op 02-06. Tevens worden OR leden 

gevraagd om hierbij aan te sluiten. 

 

7.2 

 

 Brandweerjubilea 

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

Naar aanleiding hiervan wordt een gesprek gepland tussen Directielid en betreffende 

medewerkers. 

 

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

deze in behandeling nemen. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met manager P&O, 



Pagina 8 

Vastgesteld d.d. 25-05-2022 

Brandweercommandant en afvaardiging OR hierover, hiervan zal 25-05 een terugkoppeling 

gegeven worden. 

 

7.3 

 

 Verzuim en preventiebeleid 

De OR ontving op 13-04 de brief met het instemmingsverzoek voor verzuim en 

preventiebeleid. De VGWM-commissie zal deze in behandeling nemen, na de trainingen en 

reces. Er zal in de OV vergadering een toelichting gegeven worden. 

 

8 

 

 Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

9 

 

 Sluiting 

De OR sluit de vergadering om 09.55 uur, de voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun 

inbreng. 

 

 


