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 Opening en vaststellen agenda 

 

1 

 

 Mededelingen> ter informatie en afstemming 

 

1.1 

 

 DB 

1. Uitnodiging Loov> ter informatie, de OR heeft een uitnodiging van het LOOV ontvangen 

voor deelname aan de inspiratiebijeenkomst 23 juni 'vernieuwing medezeggenschap'. 

2. Samenwerking Directie- OR> er is een startgesprek ingepland waarbij Directie, DB OR, 

voorzitters commissie, Ambtelijk secretaris OR en WOR, teamleider P&O samenzitten op 

12 juli en Heidag OR en Directie voorstel 5 oktober. 

De OR leden wordt gevraagd om agenda/ bespreekpunten in te brengen, hetzij een 

reactie op de mail, uiterlijk 22 juni ter vergadering inbrengen.  

1.2 

 

 Commissie PIOF> stand van zaken 

1. Jaarrekening 2021/ begroting 2023> commissie PIOF heeft de concepten ter informatie 

ontvangen en toelichting door controller op 20 juni gepland.  

Tevens heeft de OR de kwartaalrapportage ontvangen, deze zal doorgestuurd worden 

aan de commissie en volgende OR vergadering worden geagendeerd voor een toelichting 

commissie. 

2. Stand van zaken doorontwikkeling MFP> de commissie heeft het stuk doorgenomen, dit 

is een goed stuk, de commissie bereid een brief voor. 

3. HR visie> de commissie geeft een terugkoppeling van het gesprek en reactie op vragen 

ontvangen.  

4. 2e loopbaanbeleid> de bijeenkomst met commissie, directie en vakbonden heeft 

plaatsgevonden op 2 juni, waarvan een korte terugkoppeling. Het stuk ligt op de 

Landelijke tafel. 

1.3 

 

 Commissie VGWM> stand van zaken 

1. Verzuim- en preventiebeleid>  

De commissie heeft een reactie brief opgesteld, waarmee we instemming verlenen en 
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aandachtspunten meegeven. De OR gaat akkoord met versturen van de brief aan de 

Bestuurder. 

2. Centrum voor Vakmanschap>  

Dit is een speerpunt van de OR, belangrijk afstemmen hoe we dit verder oppakken. 

De OR heeft instemmingsverzoek Kader Vakbekwaam blijven ontvangen en wordt door 

de commissie VGWM in behandeling genomen. 

Er is een projectgroep binnen CvV bezig met de ontwikkelingen binnen de CvV.  

Er hebben overleggen plaatsgevonden tussen diverse partijen.  

Hoe krijgen we de knelpunten op tafel?  

Waar leggen we de knelpunten op tafel? 

Wisseling van de wacht, start opvolger met aanpak knelpunten?   

De OR bereiken diverse knelpunten. De commissie zal deze punten inbrengen. 

3. Verslag trainingsdagen> 

De VGWM commissie heeft een gesprek gehad naar aanleiding van de trainingsdag 

VGWM, hiervan een terugkoppeling gegeven aan afdeling Arbo.  

4. Meldkamer> 

Er hebben zich diverse zaken afgespeeld op de meldkamer, tijdens een gesprek met 

Brandweercommandant, hij is kort betrokken bij het reilen en zeilen binnen de 

meldkamer. 

1.4 

 

 Ambtelijk secretaris> stand van zaken 

Zoals besproken tijdens de OR vergaderingen van 11 en 25 mei, heeft de Ambtelijk secretaris 

een aantal formats ontwikkeld aan de hand van input OR tijdens de trainingsdagen. 

Ambtelijk secretaris kan aansluiten bij een commissie overleg voor nadere toelichting, 

commissie nemen zelf het initiatief tot uitnodigen. 

Formats; stroomschema ontvangen en behandelen stukken, checklist voorgenomen besluiten en 

BOB-format. 

 

2 

 

 Notulen en actielijst> ter vaststelling 

 

2.1 

 

 Notulen OR vergadering 25-05-2022 

Ter tafel vastgesteld. 

 

2.2 

 

 Actielijst> ter kennisneming 

Ter kennisneming. 

Ambtelijk secretaris heeft het overzicht aangepast, overzicht per commissie gemaakt. Dit 

verschaft meer inzicht in de liggende zaken per commissie. 

Hierin kan de commissie stand van zaken zien met betrekking tot afhandelingen stukken. 

 

3 

 

 Advies aanpassing organisatiedocumenten> ter afstemming 

Terugkoppeling werkgroep advies aanpassing organisatiedocumenten. 

De OR heeft op 30-05 de reactiebrief gestuurd aan Bestuurder, voorzien van vragen- korte 
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reactie- nader informatie. Op 01-06 heeft hierover een gesprek tussen afvaardiging werkgroep, 

Brandweercommandant en teamleider P&O plaatsgevonden.  

De OR heeft de volgende stukken op vraag ontvangen; 

- Het verslag van het gesprek d.d. 1 juni 2022 waar wordt ingegaan op de vragen van de brief 

d.d. 25 mei jl. met kenmerk B0210-2022-AC-218. 

- Een verduidelijking van de was/wordt lijst formatie overzicht. 

- Een verduidelijking van de rol van coördinator binnen diverse onderdelen van onze 

organisatie. 

 

Terugkoppeling werkgroep aan de OR; 

 

- Het verslag 01-06-2022 dient als reactiebrief vanuit de Bestuurder en afspraken zijn 

hierin vastgelegd, belangrijk dit goed te borgen in de reactie brief en evaluatie. 

- De bijeenkomst was een goed overleg, waarin we alles doorgesproken hebben.  

- HR 21> is summier aangeleverd, er is nog een stuk opgevraagd en ontvangen. 

OR heeft aangegeven functies uitschrijven is belangrijk voor duidelijkheid naar 

medewerkers. Dit is toegezegd. 

- Er is een toezegging gedaan dat er gesprekken plaatsvinden met betreffende 

medewerkers uit voorgenomen besluit.  

- Adviesaanvraag was aan de voorzijde niet compleet, waardoor advisering vertraging 

heeft opgelopen. 

- Belangrijk> goede afstemming aan de voorzijde.  

Waaraan dient een compleet advies- en/ of instemmingsaanvraag aan te voldoen bij 

versturen aan de OR. Hiertoe is in het verleden een format besluit(bestuurderskant) en 

checklist voorgenomen besluit (OR kant) opgesteld en in gebruik genomen. Deze zijn 

afgelopen tijd verwaterd, de Ambtelijk secretaris OR en WOR kant zorgen dat dit weer 

opgepakt gaat worden. 

- Coördinator meldkamer> indeling HR21, vraagt stellen in de OV vergadering. 

- Coördinatoren IB> waarom niet meegenomen in overzicht, deze vraag zullen we stellen 

in de OV vergadering. 

- Was- wordt lijst formatie overzicht> functienaam MFP-coördinator staat in was-wordt 

als vakbekwaam blijven en rooster. Waarom niet opgenomen in overzicht rol 

coördinatoren? Deze vraag stellen in de OV vergadering. 

- Verzwarende functies> nader uitleg vragen. 

- Werkgroep leden hebben contact gehad met medewerkers welke het treft in 

voorgenomen besluit. OR heeft aangegeven dat het belangrijk is dat de leidinggevende 

tijdig in gesprek gaan met betreffende medewerkers. Medewerkers hadden beter aan de 

voorzijde betrokken moeten worden, eerst bespreken met betreffende medewerkers, 

input vragen, daarna advies voorleggen aan de OR, waarna beslissing aan medewerker. 

- Kennis en kunde/ werkdruk> borgen bij de ondersteuning en Directie. 

- Advies; positief advies, voorzien van mitsen. Belangrijk goed borgen welke afspraken en 

toezeggingen zijn gedaan in de reactiebrieven en verslag 01-06-2022. 

- Samenwerking OR WOR Bestuurder> goede afspraken maken ten aanzien van 

samenwerking in breedste zin.  
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Op basis hiervan zal de werkgroep aan de slag gaan met de adviesbrief, deze zal komende week 

voorgelegd worden aan de OR. Waarna we deze uiterlijk na de OR vergadering van 22-06 

kunnen versturen aan de Bestuurder. 

 

4 

 

 Ingekomen post/ stukken> ter informatie en afstemming 

 

1. RCDV-notitie goed werkgeverschap na dienstongevallen>  

De OR heeft deze ontvangen d.d. 16-05 ter informatie.  

Dit gaat over Verzekeringen, dit wordt op Landelijk niveau opgepakt, waarna het volgt 

aan GO/ OR. Indien het bij de OR ter tafel komt zal het instemming betreffen. Dit 

onderwerp is reeds in het LOOV besproken, commissie PIOF kan navragen bij de andere 

OR’en hoe dit stuk aangeboden is. Informatie opvragen bij interne deskundige 

verzekeringen indien nodig. 

 

2. Kader blijvende Vakbekwaamheid 2022-2027>  

De OR heeft dit instemmingsverzoek op 30-05-2022 ontvangen, dit zal toegelicht 

worden in de OV. De commissie VGWM is aan de voorzijde betrokken, zij nemen de 

stukken in behandeling. 

Implementatieplan> Voorliggend Kader is een startdocument zonder implementatieplan, 

welke de organisatie gefaseerd wil doorvoeren. OR en kazernechefs geven hier bij 

voorbaat aan dat een implementatieplan aan de voorzijde belangrijk is, welke voor 

iedereen hetzelfde is. 

Kosten>de  OR ontvangt graag inzicht. Past dit in de bestaande FTE? Past budget binnen 

de bestaande begroting?  

Uitwerking fase 3> vb. hoe gaan medewerkers dit formatief wegzetten. 

Evalueren> dit moet scherper neergezet worden. Elk jaar een rapportage en (deel) plan 

van aanpak. 

De commissie heeft aan de voorzijde tijdens deze overleggen diverse zaken aangegeven, 

deze zijn onvoldoende meegenomen. De OR vindt het document niet compleet, er 

ontbreekt een implementatieplan (wie- wat- hoe- monitoren- hoe toetsen- hoe en 

wanneer evalueren enz.) en inzicht in financiën.  

Tevens ontbreekt fase 3. Op deze wijze is het onbruikbaar in de praktijk voor de 

medewerkers. Advies van de OR is; maak een vertaling naar een compleet plan van 

aanpak. De OR zal dit bespreken in de OV vergadering en waar nodig bespreken met 

Brandweercommandant. 

3. Er zijn diverse brieven en stukken binnengekomen welke pas na 8 juni worden 

doorgestuurd aan betreffende commissies. DB heeft medegedeeld aan de bestuurder dat 

deze pas na de OV worden opgepakt, in de OV zal Bestuurder deze benoemen en kort 

toelichten. Ambtelijk secretaris zal deze doornemen aan de hand van checklist en 

doorzetten aan commissies. 
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5 

 

 Uitgaande post> ter afstemming 

1. Verzuim- en preventiebeleid> brief ter instemming, zie punt 1.3. 

Vraag; verzuimconsulent> weet zij wat er aan de hand is met een medewerker als ze 

deze medewerker belt. Bijvoorbeeld aard van ziekmelding. Begin gesprek> waar ben je 

thuis? Wat is er aan de hand? 

2. Faciliteiten> DB is bezig met opstellen van brief, deze wordt doorgestuurd aan de OR 

leden, waarna verstuurd aan de Bestuurder. 

6 

 

 Artikel 24 overleg Algemene zaken> ter afstemming 

Zie bijlage de concept agenda, zoals besproken is tijdens agendaoverleg met Bestuurder. 

In de OV vergadering definitief afstemmen, waarna de agenda definitief zal doorgestuurd 

worden aan allen. De locatie is gewijzigd in Van der Valk Stein- Urmond. De OR leden zullen 

doorgegeven of zij aanwezig zijn bij de Ambtelijk secretaris OR. 

 

De OR heeft tijdens de OV vergadering aangegeven de bespreekpunten allemaal op te nemen, 

ter tafel kan aangegeven worden wat doorgeschoven wordt naar volgend artikel 24 overleg. 

 

7 

 

 OV vergadering> voorbereiding op OV 

Gezamenlijk voorbereiden OV vergadering. 

 

8 

 

 Rondvraag 

Signalen huisvesting> er komen signalen binnen van kazernes, onderhoud zaken welke blijven 

liggen, workload afdeling hoog, onderkomen. Vb. Kerkrade/ Born/ Brunssum e.a. 

Deze signalen zijn reeds bekend en gemeld bij Facilitaire zaken.  Wordt meegenomen in 

Bestuurlijke dialoog, thema huisvesting. OR zal signaal benoemen in de OV vergadering. 

 

9 

 

 Sluiting 

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

 

 

 


