
 

Notulen Overlegvergadering OR 

Datum 08-06-2022 

Tijd 20:00 - 22:00 

Aanwezigen 

 

Organisatie; 

F. Klaassen (WOR Bestuurder en voorzitter vergadering), M. Weijts (teamleider P&O), 

E. Bougie (Ambtelijk secretaris WOR). 

OR; 

J. Beucken (Voorzitter OR), P. Hanssen, H. Pappers, W. Meessen, D. Kelleter, S. 

Gijssen, T. Speetjens, A. Conings (Ambtelijk secretaris OR). 

Afwezigen    Organisatie; 

     L. Houben (Brandweercommandant). 

     Met kennisgeving; B. Pepels, R. Thewessen, R. Molin, W. Plug, R. Bruinen, E.  

                            van Hoef. Zonder kennisgeving; R. Pallada, D. Berghs. 

   

0.1 

 

 Opening 

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

 

1 

 

 Vaststellen, wijzigen agenda. 

Toevoeging> vraag/ signaal huisvesting. 

 

2 

 

 Mededelingen 

 

2.1 

 

 Directie 

• Landelijke informatie> ter informatie. 

2e loopbaanbeleid op de Landelijke agenda. 

Geen verdere informatie. 

• DO besluiten> ter informatie. 

Geen DO besluiten. 

2.2 

 

 OR 

Training VGWM commissie>  

De VGWM commissie heeft een trainingsdag gehad, hiervan hebben zij een terugkoppeling gegeven aan 

medewerkers Arbo. Er zijn een aantal zaken Arbo gerelateerd welke vallen onder instemming, deze 

zullen we als OR voordragen/ neerleggen bij de Bestuurder vb. RI&E, Arbobeleid, ARBO catalogus. Het is 

belangrijk om af te stemmen, hoe we deze onderwerpen gaan borgen. In de lopende zittingstermijn zal 

de commissie uitzoeken wat belangrijk is om op te pakken en wat mee te nemen naar de nieuwe 

zittingsperiode. Dit zullen ze samen met de Ambtelijk secretaris OR opnemen in Jaarplan VGWM, daarna 

afstemmen met Arbo-medewerkers en Ambtelijk secretaris WOR. 

 

3 

 

 Notulen 

3.1 

 

 Notulen OV-vergadering d.d. 20-04-2022; ter vaststelling 

Verslag wordt ter tafel vastgesteld. 

 

3.2  Actiepuntenlijst; ter kennisneming 
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 Deze wordt ter kennisneming aangenomen. 

 

4 

 

 Mededelingen, voortgang. 

4.1 

 

 Ter kennisname: ontvangen definitieve besluiten 

Geen definitieve besluiten ontvangen. 

 

5 

 

 Stukken ter info 

 

5.1 

 

 Artikel 24 overleg 

De OR heeft op 06-04 een concept agenda en tijdspad verstuurd aan de Ambtelijk secretaris WOR, ter 

afstemming met de WOR Bestuurder. Hierop heeft de WOR Bestuurder gereageerd met een brief en 

memo. De OR heeft hierop een reactie brief gestuurd. Tijdens het agendaoverleg hebben de Directie en 

DB OR de agenda samen doorgesproken en concept aangepast, welke ter tafel voorligt. Als er nog 

aanvullingen zijn vernemen we deze graag. Deze zal morgen gepubliceerd worden. 

 

OR heeft aangegeven de agenda zoals voorligt te hanteren, alle bespreekpunten blijven staan, 

bespreekpunten welke niet aan bod komen zullen komend artikel 24 overleg behandeld worden. Dit zal 

nader afgestemd worden in startgesprek. 

 

5.2 

 

 Formatieoverzicht 21.10.2021 

De OR heeft op 30-05 op de reactie brief van de Bestuurder, hetzij aanpassing organisatie 

documenten(B400/EB286) gereageerd. Hierin vraagt de OR om de beantwoording formatieoverzicht 

2021 separaat af te handelen, daar dit aparte dossiers zijn. Hierna is samensmelting van de 

formatieoverzichten een mogelijkheid. Teamleider P&O geeft aan dat er een brief volgt aan de OR. 

 

5.3 

 

 Vaststellen P&C kalender 

De commissie PIOF heeft deze in behandeling genomen en een reactiebrief namens de OR gestuurd aan 

de Bestuurder op 20-05. De Bestuurder geeft aan een reactiebrief gestuurd te hebben aan de OR op 

01-06. De OR zal de ingekomen post op 9 juni behandelen en deze zal doorgestuurd worden aan de 

commissie PIOF ter behandeling. 

 

5.4 

 

 Signaal hoeveelheid projecten en werkdruk 

De OR heeft op 17-02 een brief aan de WOR Bestuurder gestuurd over signaal hoeveelheid projecten en 

werkdruk. Teamleider P&O doet het voorstel om deze op te nemen in de actiepuntenlijst, waar nodig 

zullen van beiderzijds deze geagendeerd kunnen worden. 

OR geeft aan dat dit thema belangrijk is om standaard te agenderen op de OV vergadering, we willen dit 

thema niet uit het oog verliezen.  

Bestuurder geeft aan dat we dit niet uit het oog verliezen als we deze van de agenda afhalen.  

Besluit> in het kader van monitoren wordt besloten om dit onderwerp standaard op de agenda te 

plaatsen. 

 

5.5 

 

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

OR zal hierop nog een reactie brief sturen, volgens afspraak kan een gesprek ingepland worden.  

 

5.6 

 

 Informatiebrief inzageverzoek financiën 

De OR heeft op 06-04 de OR een informatiebrief gestuurd over inzage en betrokkenheid financiën bij 

de organisatie. 

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. De OR wil graag samen met de WOR 

Bestuurder procesafspraken maken over ontvangen en inzage financiën, ontvangen stukken, 

betrokkenheid OR bij financiën.  

De Bestuurder geeft aan een reactiebrief gestuurd te hebben aan de OR op 01-06. De OR zal de 

ingekomen post op 9 juni behandelen en deze zal doorgestuurd worden aan de OR leden. Deze zal 

onderdeel vormen van het startgesprek op 12 juli en Heidag samenwerken op 5 oktober. 

 

5.7 

 

 MFP stand van zaken doorontwikkeling 

De OR heeft op 20-04 een brief ter informatie ontvangen, de commissie PIOF heeft deze in behandeling 

genomen. De OR dankt de Bestuurder voor de ontvangen informatie. De OR is van mening dat dit ter 

instemming had voorgelegd moeten worden. Het is een positief stuk, OR kan zich vinden in 

voorliggende stand van zaken. Belangrijk dat de OR op de hoogte wordt gehouden. Er zal een reactie 

brief gestuurd worden. 

 

5.8 

 

 Rapportage (bijna) ongevallen en meldingen agressie en geweld 2017-2021 

De OR ontving op 16-05 de brief en rapportage (bijna)ongevallen en meldingen agressie en geweld 

2017-2021. Ter toelichting door de Bestuurder in de OV. De commissie VGWM commissie zal deze in 

behandeling nemen. 

 

5.9 

 

 RCDV notitie goed werkgeverschap na dienstongevallen 

De OR ontving op 16-05 de informatiebrief van de Bestuurder, RCDV notitie goed werkgeverschap na 

dienstongevallen. Ter toelichting door Bestuurder in de OV.   

 

Dit stuk ligt op de Landelijke tafel, businesscase onder aanvoering van projectleider, is in de 

ontwerpfase. Landelijk toetsten welke rechtspositie. Het is een gevoelig dossier. Belangrijk om goed af 

te stemmen wat er vervolgens aan besluiten volgen naar het GO en/ of naar de OR zal komen. OR ’en 

hebben deze gezamenlijk besproken in het LOOV.   

Volgens de OR heeft de OR instemming aangaande, hetzij regeling werknemers en Arbo gerelateerd. 

Het idee achter de notitie is positief ontvangen, in afwachting van de uitwerking naar regionaal. 

Bestuurder geeft aan dat dit onverlet een belangrijk onderwerp is, proces lokaal moet goed bekeken 

worden, nadrukkelijk aan de orde brengen, wat bij GO en OR thuishoort. Teamleider P&O zal dit 

afstemmen met de Brandweercommandant. 

 

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

in behandeling nemen. 

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

de organisatiedocumenten welke hieruit voortvloeiend. 

De OR heeft op 06-04-2022 het adviesverzoek en bijlages ontvangen. Naar aanleiding hiervan heeft de 

OR een eerste reactie brief gestuurd. De Bestuurder en teamleider P&O hebben op 20-04 een 

toelichting gegeven en hierop volgend schriftelijk gereageerd op 21-04. 

De OR heeft op 30-05 een reactie brief aan de Bestuurder gestuurd, er heeft een verdiepend gesprek 

plaatsgevonden met Brandweercommandant, teamleider P&O en leden van de werkgroep op 01-06. 

Hiervan is een verslag gemaakt, welke gezien wordt als reactiebrief. 

 

Volgens afspraak zijn onderstaande documenten aangeleverd ter behandeling van de adviesaanvraag en 

ter voorbereiding op de OR en OV vergadering; 

- 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. 

De OR heeft deze stukken doorgenomen tijdens het OR overleg en bespreekt onderstaande vragen ter 

tafel; 

- Meldkamer> het antwoord is inmiddels gevonden in de aangeleverde stukken. 

- Coördinatoren> memo operationeel leidinggevende coördinatoren, waarom zijn hierin de 

coördinatoren IB(MFP) taakveld roosters en vakbekwaam blijven niet opgenomen? 

Teamleider P&O geeft aan dat het tijdens het gesprek specifiek ging over de andere 

coördinatoren, daardoor zijn deze niet opgenomen in dit overzicht. 

Is deze Memo dan compleet? Los van de impact voor de medewerkers. 

Teamleider P&O geeft aan dat dit is opgenomen in het formatieoverzicht, er zullen zinnen 

toegevoegd moeten worden aan verslag.  

Heet operationeel leidinggevende 3, heeft geen consequenties voor medewerkers, maar voor de 

volledigheid wel opnemen. 

- Teamleider meldkamer> functies opnieuw bekeken, verschil breedte taakveld, is opgenomen in 

de onderbouwing, graag ontvangt de OR dit nog. 

- Was- wordt lijst formatie> coördinator MFP benoemd functiebeschrijving, maar in formatie 

staat nog benaming rooster en vakbekwaam blijven. Deze zal aangepast worden. 

- De OR zal positief advies geven, voorzien van aandachtspunten.  

Belangrijk goed borgen welke afspraken en toezeggingen zijn gedaan in de reactiebrieven, 

gesprekken en verslag 01-06-2022. 

- Het gesprek op 01-06 was een goed en verhelderend gesprek. Belangrijk hierbij om dit te 

bespreken en wegzetten in de toekomstige samenwerking.  

- Adviesaanvraag was niet compleet, waardoor vertraging opgelopen. 

Belangrijk is een 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 weer opgepakt gaat worden. 
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Op basis van ontvangen informatie zal de werkgroep aan de slag gaan met de adviesbrief, deze zal 

komende week voorgelegd worden aan de OR. Deze zal na de OR vergadering van 22-06 verstuurd 

worden aan de Bestuurder. 

 

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. 08-04-2022, waarin 

de OR een negatief advies afgeeft. 

De Bestuurder geeft aan een reactiebrief gestuurd te hebben aan de OR op 01-06. De OR zal de 

ingekomen post op 9 juni behandelen en deze zal doorgestuurd worden aan de OR leden.  

 

7 

 

 Stand van zaken instemmingsverzoeken 

 

7.1 

 

 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. Er heeft een gesprek 

plaatsgevonden met teamleider P&O, Brandweercommandant en afvaardiging OR om deze te bespreken 

op 18-04.  

 

OR is niet tegen invoeren van deze nieuwe regeling, maar wil geen benadeling voor de zittende 

medewerkers. Het is een Landelijke regeling. De OR geeft aan begrip te hebben voor het gedachtengoed 

achter het voorgenomen besluit, kan hiermee instemmen bij uitvoering. De OR wil borgen dat 

gesprekken met de zittende medewerkers tijdig plaatsvinden.  

 

Bestuurder geeft aan dat hij hoort wat de OR zegt, het is langdurend en ingewikkeld stuk is, daar het 

individuele medewerkers treft.  

De OR geeft aan het belangrijk te vinden om samen een opening te zoeken, hoe komen we hieruit. Het 

was wellicht minder zwaar gevallen binnen de OR als de gesprekken aan de voorzijde met betreffende 

medewerkers hadden plaatsgevonden. Er is aangegeven dat het met de betreffende medewerkers zou 

opgepakt worden, hebben deze plaatsgevonden? Bestuurder geeft aan dit op te pakken met 

Brandweercommandant en hierop te reageren aan de OR. 

  

7.2 

 

 Verzuim en preventiebeleid 

De OR heeft op 13-04 het instemmingsverzoek ontvangen. In verband met reces en trainingsdagen 

heeft de OR deze pas begin mei in behandeling kunnen nemen. 

De OR heeft ontbrekende stukken opgevraagd en ontvangen, de VGWM commissie heeft deze in 

behandeling genomen. De OR heeft per mail uitstel gevraagd over reactie termijn. 

De OR geeft ter tafel een toelichting. De OR zal instemmen met voorgenomen besluit, waarbij de OR een 

aantal aandachtspunten zal meegeven; arbeidsconsult, taken/ verwachtingen, rollen, 

communicatiepunten enz. 

Taakafbakening in de wet over onafhankelijkheid en toegankelijkheid preventiemedewerker en 

vertrouwenspersoon. Het dient een intermediair te zijn tussen leidinggevende en medewerker. In 

nieuw/ komend besluit het punt onafhankelijkheid en toegankelijkheid meenemen.  
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De reactie brief zal komende week verstuurd worden aan de Bestuurder.  

 

7.3 

 

 Kader blijvende Vakbekwaamheid 2022-2027 

De OR ontving op 30-05 de brief en stuk van de Bestuurder. Bestuurder zal een toelichting geven ter 

vergadering. De VGWM commissie zal deze in behandeling nemen. 

 

De VGWM commissie is aan de voorzijde betrokken. De gesprekken zijn moeizaam verlopen. De OR 

heeft input gegeven, maar ziet dat deze onvoldoende is meegenomen. Het is een mooi startdocument, 

waarin een concreetheid ontbreekt, hetzij implementatieplan; plan van aanpak, gevolgen, tijdspad, fase 

3, begroting. Het is goed hier het gesprek over aan te gaan.  

Als dit op deze wijze geïmplementeerd wordt, zonder implementatieplan, dan is de kans groot op 

doodlopen en dat zou jammer zijn. 

Bestuurder geeft aan dat dit versie 7 is, hier heel veel energie ingestoken is, hoe gaan we dit verder 

oppakken. De OR deelt dit standpunt. 

 

Bestuurder geeft aan dat het een Kader document is, het belangrijk is om dit concreet te maken op 

toepasbaar niveau, belangrijk vertaalslag naar toepassen- rollen- gebruikers- doelgroepen- financiën- 

medewerkers-handvaten enz. Diverse zaken komen aan de orde in fase 3 van traject. 

 

OR kan geen instemming geven aan voorliggend document. 

Bestuurder zal hetgeen besproken is mee terug nemen en oppakken met de projectleider en de 

Brandweercommandant. Het is een waardevol stuk, wat zeker een nadere verdiepingsslag en uitwerking 

nodig heeft op basis van bovenstaande argumenten. Het voorstel is liggend stuk intrekken en nader 

uitwerken. OR kan de instemming niet behandelen. 

 

8 

 

 Rondvraag 

Huisvesting> er zijn diverse signalen van diverse kazernes ontvangen over onderhoud. Bestuurder geeft 

aan dat hier een opdracht is uitgezet voor externe ondersteuning in bestuurlijk dialoog en 

huisvestingsscenario’s. Belangrijk te kijken naar specifiek oplossingen bij diverse kazernes, 

huisvestingplan en bestuurlijk dialoog. Thema heeft de aandacht, Bestuurder geeft aan hierop terug te 

komen.  

 

Mededelingen teamleider P&O> er heeft een gesprek over 2e loopbaanbeleid met Directie, 

vakbondsbestuurders en OR plaatsgevonden op 2 juni. 

 

Centric> vanuit VRZL is er contact gezocht, hier vindt deels collectief ontslag plaats. De directie is 

opgestapt, volgt nieuwe CEO. De VR zal hierin geen gevolgen ondervinden. 

 

De OR bedankt de Bestuurder voor zijn inzet de afgelopen jaren, heden zal zijn laatste OV vergadering 

met de OR zijn. Tijdens de scholingsdagen OR hebben we al samen aandacht besteed aan zijn afscheid. 

Er wordt wederzijdse dank overgebracht. 

 

9 

 

 Sluiting 

De Voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur. 

 


