
 

Vastgesteld 06-07-2022 

 

Notulen OR vergadering 

Datum 22-06-2022 

Tijd 8:00 - 10:00 

Aanwezig 

 

Afwezig 

J.Beucken(Voorzitter OR), W. Plug, S. Gijsen, W. Meessen, T. Speetjens, R. Thewessen, 

R. Pallada, A. Conings(Ambtelijk secretaris). 

Met kennisgeving; B. Pepels, H. Pappers, P. Hanssen, R. Molin, D. Kelleter, R. Bruinen. 

Zonder kennisgeving; D. Berghs, E. van Hoef. 

 

   

0 

 

 Opening 

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

 

1 

 

 Vaststellen, wijzigen agenda. 

Geen wijzigingen. 

 

2 

 

 Mededelingen 

2.1 

 

 DB 

• Input agenda en bespreekpunten voor thema samenwerking OR- Directie> het startgesprek 

zal op 12 juli plaatsvinden. De Heidag zal op 5 oktober plaatsvinden.  

Hiertoe hebben de OR leden een mail ontvangen, waarmee ze bespreekpunten vooraf kunnen 

meegeven aan het DB. 

2.2 

 

 OR 

• Viadesk> mededeling wisseling bedrijfsarts.  

Heden heeft de commissie VGWM een gesprek met de huidige bedrijfsarts en 

verzuimconsulent. Zij zullen dit hier bespreken. 

3 

 

 Notulen 

 

3.1 

 

 Notulen OR vergadering d.d. 08-06-2022; ter vaststelling 

Ter tafel vastgesteld.  

 

3.2 

 

 Notulen OV-vergadering d.d. 08-06-2022; ter informatie 

Deze zijn ter informatie en worden in de OV vastgesteld.  

 

3.3 

 

 Actiepuntenlijst 

Deze wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

4  Artikel 24 overleg Algemene zaken 
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 De aanwezigen OR leden geven een korte terugkoppeling aan de OR. 

Het was een goed gesprek, de agenda is doorgelopen, punten welke niet aan bod zijn geweest 

schuiven we door naar het volgende overleg.  

Een aantal zaken worden teruggepakt tijdens de gesprekken samenwerking OR- Directie. 

De Ambtelijk secretaris WOR zal een verslag hiervan maken, dit volgt medio/ eind juli. 

De Ambtelijk secretaris OR heeft korte aantekeningen gemaakt, deze ter informatie. 

 

5 

 

 Stukken ter informatie 

 

5.1 

 

 HR visie 

De commissie PIOF heeft deze in behandeling genomen en geven stand van zaken. 

 

De commissie heeft een toelichting ontvangen van afdeling P&O op de HR visie, daarnaast een reactie 

ontvangen op de gestelde vragen. Hetgeen hieruit voorkomt betreft de P&O processen en beleid. Een 

aantal zaken worden hieruit nog verder opgepakt. Bv. het werving- en selectiebeleid zal opnieuw 

bekeken worden. De commissie heeft aangegeven dat het belangrijk is vroegtijdig de betrokkenheid 

van OR en medewerkers mee te nemen. De OR zal geen reactie sturen op deze informatiebrief. 

 

Dhr. Speetjens geeft het belang aan van oppakken van ‘ontslagbeleid’, het is goed om dit mee te 

nemen in dit geheel. 

 

5.2 

 

 Vaststellen P&C kalender 

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

Bestuurder, waarin gevraagd wordt om de OR op te nemen in de P&C kalender. Hierop heeft de 

Bestuurder op 01-06 een reactiebrief gestuurd aan de OR. De brief wordt ter tafel besproken. Na 

ontvangst van de brief heeft de Ambtelijk secretaris OR contact opgenomen met de 

Brandweercommandant, daar de inhoud van de brief niet geheel kloppend is. De 

Brandweercommandant zou deze bespreken, maar hierop heeft de OR nog niets vernomen. 

 

De OR heeft onderstaande vragen; 

- Inhoudelijk afspraak> “attenderen op inhoudelijke afspraak; u als OR ontvangt de financiële 

stukken op het moment dat deze verzonden worden aan Algemeen Bestuur”. 

De OR wil graag vernemen waar en met wie deze afspraak is gemaakt. De OR wil tijdig 

betrokken worden bij financiële en economisch beleid, artikel 31 WOR. 

- 12-04-2022 interview adviseur en Ambtelijk secretaris OR> in dit gesprek is door de 

controller toegezegd dat de OR wordt opgenomen gaat worden in de P&C cyclus en kalender 

van 2023, de OR apart opgenomen wordt en is consensus bereikt dat de P&C cyclus van 2022 

niet aangepast zal worden. De Ambtelijk secretaris OR is geen gesprekspartner inzake het 

verkrijgen van consensus aangaande de WOR. 

- Opnemen P&C kalender> de OR wil als gevraagd opgenomen worden in de P&C kalender/ 

cyclus vanaf 2022. 

 

De OR wacht de reactie van de Brandweercommandant in deze af. Ambtelijk secretaris zal deze 

oppakken met de Ambtelijk secretaris WOR Bestuurder. Commissie PIOF kan deze meenemen in 

gesprek met de controller. 
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5.3 

 

 Gebruik dienstvoertuigen niet- operationeel personeel 

De OR heeft op 04-04 een brief ter informatie ontvangen en daarnaast de memo opgevraagd en 

ontvangen. De commissie VGWM heeft deze in behandeling genomen, deze informatiebrief kan als 

afgehandeld opgenomen worden. 

 

5.4 

 

 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. De commissie zal toetsen op de antwoorden, deze informatiebrief kan als 

afgehandeld opgenomen worden. 

 

5.5 

 

 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 proces afspraken maken aangaande 

inzage financiën, ontvangen stukken, betrokkenheid OR 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.  

 

De Bestuurder heeft een reactie brief gestuurd, deze zal onderdeel zijn van de samenwerking OR- 

Directie, bespreken tijdens het startgesprek 12 juli en Heidag 5 oktober. 

 

Afspraken maken over de procesgang; 

- Elk advies en/ of instemming stuk> onderdeel financiën onderbouwen en waar terug te 

vinden, voeg bijlages/ informatie toe. 

- Elk advies en/ of instemming stuk> onderdeel personele gevolgen onderbouwen en waar 

terug te vinden, voeg bijlages/ informatie toe. 

- Commissie overleg> bespreken financiële stukken, vragen stellen enz. 

- P&C cyclus/ kalender> OR opnemen, afspraken maken wanneer stukken ontvangen. 

- Budgetten> OR vroegtijdig informeren. 

- 0 lijn> betrokkenheid medewerkers/ budgethouders tijdig. 

 

Het gesprek van de commissie met de controller op 20 juni heeft niet plaatsgevonden, deze is 

verplaatst naar 29 juni. 

 

5.6 

 

 MFP> stand van zaken doorontwikkeling 

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

behandeling genomen. Deze is tijdens de OR en OV vergadering van 8 juni reeds besproken. De OR 

zal een reactiebrief opstellen, waarin we de bestuurder bedanken voor de informatie, we op de hoogte 

gehouden willen worden over de stand van zaken.  

 

5.7 

 

 Verzuim en keuringsrapportage 2021 en rapportage ongevallen en meldingen agressie & geweld 

2017-2021 

De OR ontving op 16-05 de rapportage (bijna) ongevallen en meldingen agressie en geweld 2017-

2021. Daarnaast ontving zij op 01-06 de verzuim en keuringsrapportage 2021. 

Deze zijn doorgestuurd aan de commissie VGWM om in behandeling te nemen. 
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Deze kan als afgehandeld op actielijst geplaatst worden, de VGWM commissie zal deze monitoren. 

Tevens zullen deze meegenomen worden in gesprek met de bedrijfsarts en verzuimconsulent, hiertoe 

is heden een gesprek aansluitend aan deze vergadering. 

 

Dhr. Speetjens geeft het belang aan van PPMO en de steptest(keuring). 

OR geeft aan dat het Landelijke normen zijn. Er is een Semfire onderzoek, waarop eenieder kan 

reageren. 

 

5.8 

 

 Jaarrekening 2021- begroting 2023- Management rapportage Q1 

De commissie PIOF ontving in mei de documenten; Jaarrekening 2021, begroting 2023 en 

Management rapportage Q1 2022. De commissie PIOF ontvangt hierop een toelichting op 29-06. 

Tijdens de volgende OR vergadering zullen zij een terugkoppeling geven. 

 

6 

 

 Stand van zaken adviesaanvragen 

 

6.1 

 

 Wijziging directiestructuur en aanpassing organisatiedocumenten 

OR heeft mondeling positief advies afgegeven in de OV vergadering van 08-06, de werkgroep heeft op 

basis van gesprekken en ontvangen stukken een reactie brief opgesteld, welke voorligt aan de OR. De 

OR bereikt consensus over de brief, deze zal 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 heeft op 01-06 een reactie brief 

gestuurd aan de OR.  

 

De brief roept de vraag op of de Bestuurder met betreffende medewerkers/ afdeling in gesprek is 

gegaan. OR lid vraagt hoe we omgaan met de medewerkers welke hierin betrokken zijn bij opstellen 

vragen. De OR zal reageren op de brief, dat negatief advies blijft staan, heroverwegen is niet aan de 

orde. Aandacht voor inhoud brief, hier staat PIOF geeft negatief advies, we spreken namens de OR. 

 

7 

 

 Stand van zaken instemmingsverzoeken 

 

7.1 

 

 Brandweerjubilea 

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

brief van de WOR Bestuurder ontvangen de datum 09-03. Hierover heeft een gesprek plaatsgevonden 

met teamleider P&O, Brandweercommandant en afvaardiging OR op 18-04. Tijdens de OR en OV 

vergadering van 8 juni is deze besproken.  

 

Commissie PIOF heeft bij het GO navraag gedaan, er is niets aan de attentieregeling veranderd. De OR 

heeft vanuit de achterban geen reacties ontvangen hierop.  

De OR zal een reactiebrief sturen aan de Bestuurder. 
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7.2 

 

 Verzuim en preventiebeleid 

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

OR heeft op 13 juni de reactie brief gestuurd aan de Bestuurder, waarin zij instemming verleend. 

Dossier kan op afgehandeld geplaatst worden in afwachting van reactie Bestuurder. 

 

7.3 

 

 Kader blijvende vakbekwaamheid 2022-2027 

De OR ontving op 30-05 de brief en stuk van de Bestuurder. 

De VGWM commissie is aan de voorzijde betrokken, de OR zal op deze brief niet reageren daar 

voorliggende document wordt ingetrokken. 

 

OR kan geen instemming verlenen aan voorliggende document, dit is besproken tijdens de OR en OV 

vergadering van 8 juni. De Bestuurder zal besproken argumenten terugpakken met de 

Brandweercommandant en steller van het stuk. Er is afgesproken dat het stuk terug wordt getrokken, 

het is een waardevol stuk, wat een nadere verdiepingsslag en uitwerking nodig heeft.   

 

7.4 

 

 Expositieprotocol en vaccineren medewerkers 

Op 1 juni ontving de OR het instemmingsverzoek expositieprotocol en vaccineren medewerkers. Deze 

is doorgestuurd aan de VGWM commissie om in behandeling te nemen.  

 

8 

 

 Rondvraag 

 

9 

 

 Sluiting 

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

 


