
  

 

Notulen OR vergadering 

Datum 06-07-2022 

Tijd 19:00 - 21:00 

Aanwezigen J.Beucken(voorzitter OR), P. Hanssen, W, Plug, W. Meessen, T. Speetjens, D. Kelleter, 

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

Afwezigen    Met kennisgeving; B. Pepels(secretaris OR), H. Pappers, R. Bruinen, S. Gijsen,  

     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 

• 12-07> startgesprek DB OR- VZ commissies- Directie> indien er aanvullingen zijn op de 

agendapunten, graag doorgeven aan de Voorzitter. 

• RCDV> verslag 13 mei en agenda 24 juni ontvangen ter informatie. 

• OV vergadering 20-07> ter tafel wordt gevraagd of er bespreekpunten zijn. 

• Verkiezingen> graag verneemt het DB wie namens de OR wil deelnemen aan de 

verkiezingscommissie, de Ambtelijk secretaris wil starten medio september.  

2.2 

 

 OR 

Geen mededelingen. 

2.3 

 

 Brieven 

Onderstaande brieven zijn verstuurd aan de Bestuurder; 

• Advies aanpassing organisatiedocumenten; de OR heeft advies afgegeven. 

• Advies implementatie GIM; de OR heeft negatief advies afgegeven. 

• Instemming Brandweerjubilea; de OR heeft advies afgegeven. 

• Informatie doorontwikkeling MFP; de OR dankt de Bestuurder voor de stand van zaken en wordt 

graag op de hoogte gehouden. 

• Reactie op diverse ontvangen brieven; diverse dossiers zijn afgehandeld, de andere dossiers staan 

heden ter behandeling op de agenda. 

3 

 

 Notulen 

 

3.1  Notulen OR vergadering d.d. 22-06-2022; ter vaststelling 
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 Ter tafel worden enkele tekstuele aanpassingen gedaan, waarna de notulen vastgesteld worden. 

 

3.2 

 

 Actiepuntenlijst; ter kennisneming 

Ter kennisneming aangenomen. 

Een aantal dossiers worden als afgehandeld opgenomen, na de reactie van de Bestuurder. 

 

5 

 

 Stukken ter info 

 

5.1 

 

 Jaarrekening 2021- begroting 2023- Management rapportage Q1 

De OR ontving in mei de documenten; Jaarrekening 2021, begroting 2023 en Management rapportage Q1. 

De commissie PIOF en petten commissie heeft hierop een toelichting ontvangen, terugkoppeling ter tafel. 

 

De commissie heeft een goed gesprek gevoerd met de controller, er was ruimte voor uitleg en vragen, welke 

goed beantwoord werden. Korte terugkoppeling; 

- Advies- en instemming stukken, belangrijk opnemen financiële onderbouwing. 

- Commissie petten gaat met de vragen uit verleden richting de Bestuurder. 

- Begroting; OR heeft aangegeven dat het belangrijk is om een makkelijke uitwerking te hanteren, 

waarin aandacht voor; wat- waarom- waar komt vandaan- enz. Hiervan heeft de controller 

aangegeven dat dit proces loopt. 

- Er zijn een aantal pijndossiers. 

- Marap> hanteert een nieuwe systematiek, aantal vragen meenemen in overzicht. OR heeft 

aangegeven dat er aandachtspunt moet zijn ‘wereld is veranderd door de crisis, bedrijven zijn anders 

gaan werken’, Bestuur ook afspraken waarop we tussentijds moeten aanpassen. De structuur ligt 

klaar, maar wordt nog nader uitgewerkt. De OR blijft hierin vragen stellen. 

Marap komt elk kwartaal richting de OR, gevolgd door een toelichting van de controller.  

- Verschuiven budgetten> budgethouders zijn in stelling gebracht en gaan elk kwartaal een 

rapportage ontvangen. 

- Mandaatregeling> heeft de OR in verleden advies op gegeven, dit moet ter info langs de OR. 

 

5.2 

 

 HR visie 

De commissie PIOF heeft deze in behandeling genomen, vorige vergadering is aangegeven dat de commissie 

een terugkoppeling heeft ontvangen en de vragen zijn beantwoord. De OR vindt het belangrijk om tijdig 

betrokken te worden bij vorming beleid en thema van afdeling P&O, deze vallen onder advies en instemming 

volgens de WOR. De commissie zal geen reactie brief versturen, dit nogmaals benoemen in de OV 

vergadering van 20 juli. 

 

Dhr. Speetjens vraagt wat kunnen we verbeteren met de visie welke voorligt. 

Commissie PIOF geeft aan dat het belangrijk is om aan begin van ontwikkeling nieuw of evaluatie beleid/ 

thema de OR te betrekken, hetzij reeds bij voornemens. Belangrijk dit mee te nemen in Jaarplan/ 

Spoorboekje van de organisatie. 

 

Belangrijk om dit tevens te benoemen in het startgesprek op 12 juli, visie op het document HR visie en 

Spoorboekje, hoe gaan we betrokkenheid en invulling geven hieraan. 

 

6 

 

 Stand van zaken adviesaanvragen 
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Geen nieuwe adviesaanvragen ontvangen. 

 

- Adviesverzoek aanpassing organisatiedocumenten> de OR heeft de reactie brief aan de Bestuurder 

gestuurd, waarin positief advies is afgegeven. De OR heeft diverse reactiebrieven, gesprekken en 

verslaglegging omtrent ontvangen. Belangrijk om hierin te bewaken dat afspraken worden 

gewaarborgd. Communicatie met betreffende medewerkers is hierin erg belangrijk. 

De OR wacht de reactie van de Bestuurder af en zal komende OV vergadering een stand van zaken 

vragen.  

- Adviesaanvraag implementatie GIM> de OR heeft negatief advies afgegeven, hierop nogmaals een 

reactie brief aan de Bestuurder gestuurd. Belangrijk hierin is dat er gesproken wordt met de groep 

medewerkers welke hier direct mee te maken hebben. OR heeft informeel vernomen dat naar 

aanleiding van de reacties en brief OR er gesprekken ingepland gaan worden met betreffende 

medewerkers. De OR zal dit agenderen voor de OV vergadering van 20 juli. 

 

7 

 

 Stand van zaken instemmingsverzoeken 

Geen nieuwe instemmingsaanvragen ontvangen. 

 

- Brandweerjubilea> de OR heeft een reactie brief gestuurd, afwachten reactie bestuurder. 

- Kader blijvende vakbekwaamheid 2022-2027> er is een nadere verdiepingsslag nodig, de brief en 

instemming is ingetrokken/ on hold, de OR zal dit instemmingsverzoek niet in behandeling nemen 

in afwachting van reactie Bestuurder. 

- Verzuim en preventiebeleid> de OR heeft een reactie brief gestuurd, afwachten reactie bestuurder. 

De VGWM commissie zal in de gaten houden of aandachtspunten OR meegenomen worden. 

 

7.1 

 

 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. Stand van zaken door 

commissie. 

 

De commissie heeft het stuk doorgenomen, dit is een positief stuk. Het is goed dat elke medewerker 

vrijwillig kan kiezen voor vaccineren. Budgettair is het opgenomen in de Begroting. 

OR kan instemmen met voorliggend protocol, belangrijk hierin opnemen dat er breed gecommuniceerd moet 

worden. De commissie zal een concept tekst aanleveren voor de brief. 

 

Arbeidsongeschiktheid (WGA) en ziektewet(ZW)> 

De VGWM commissie heeft in september hierover een toelichting met afdeling ARBO. 

 

RCDV notitie goed werkgeverschap na dienstongevallen 

Hier komen zaken aan bod welke Arbo en werknemers gerelateerd zijn, belangrijk dat de OR op de juiste 

wijze betrokken wordt. 

 

Beroepsziekten 

Brandweer medewerkers hebben kans op beroepsziekte, bijvoorbeeld bij onderzoeken kanker, is uit 

epidemische cijfers het vermoeden bevestigt en door de cijfers onderbouwd. Belangrijk in de RI&E, bij Arbo 

hygiëne hiervoor ruim aandacht te hebben. Bv. roet op huid of inname is een risico factor, belangrijk te 

voorkomen, inzetten op producten voor schoon werken.  

Ziekte gegevens over beroepsziekten moeten centraal binnen komen in de Veiligheidsregio, rol van de Arbo 
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diensten moet hierin opgepakt worden. Dit is tevens in gesprek Arbo dienst aan bod geweest, er zijn vanuit 

de Arbodienst melding beroepsziekten gedaan. VGWM commissie zal dit punt inbrengen. 

 

Hitte stuwing protocol 

Andere Veiligheidsregio’s zijn hier al verder in beleidsvorming, onze organisatie nog niet. 

 

Bedrijfsarts 

De VGWM commissie heeft een gesprek met de bedrijfsarts gehad. Hij heeft de commissie meegenomen 

richting toekomst, tevens inzake huidig ziekteverzuim. Na de vakantie wordt hierop teruggekomen. 

 

8 

 

 Rondvraag 

 

9 

 

 Sluiting 

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

 

 


