
 

 

Notulen OR vergadering 

Datum 28-09-2022 

Tijd 8:00 - 10:00 

Locatie Kazerne Sittard West vergaderruimte begane grond en Teams 

Voorzitter J.Beucken 

 

 

  

0 

 

Opening 

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

om 8:05u 

 

Aanwezig:  

John Beucken (voorzitter), Wim Meessen, Dirk Kelleter, Roger Pallada, Simone 

Gijsen, Thei Speetjens, Roel Thewessen, Huub Pappers, Bart Pepels, Paul 

Hanssen, Dave Jeurissen (notulist) 

Afgemeld:  

Eric Van Hoef, Wim Plug, Roy Molin, René Bruinen 

Afwezig zonder kennisgeving:  

Donald Berghs 

 

1 

 

Vaststellen/ wijzigen agenda 

verzoek de agenda voortaan de week vooraf aan de vergadering op woensdag 

te publiceren. 

de Secretaris geeft aan dat er soms later nog stukken binnenkomen, vandaar 

latere publicatie. 

Actie: afgesproken is in voorkomende gevallen op woensdag alvast een 

concept agenda te publiceren. 

 

3.1 

 

Mededelingen DB 

Voorzitter: Er komt een najaar training op 13 en 14 november met Angelique 

v/d Velde. Uitnodiging volgt per mail. 

 

WBO 2023: 

Twee leden hebben een gesprek Janna gehad. Er is verzocht om integriteit 

vraagstukken te formuleren in het onderzoek. Ook de ATB naleving en 
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huisvesting vraagstukken zijn besproken om als onderwerp toe te voegen. 

Teamleider P&O gaf aan dat ATB niet echt een bedrijfsvoering probleem is, dat 

dit vooral een onderwerp voor het onderdeel basiszorg is. Volgens de OR leden 

is dat niet het geval, ook in die tak is er wel eens sprake van overwerk, denk 

aan bijvoorbeeld hoogwater 2021. Dit werd in het gesprek ook bekrachtigd 

door de manager C&R en BV. 

 

Betreffende arbeidstijden wetgeving zijn verschillende systemen waarin 

registratie en controle op uren bestaat, de vraag is gerezen of er een koppeling 

tussen die gegevens is. Afspraak dat registratie en monitoring van ATB-ATW in 

volledigheid inzichtelijk zou worden gemaakt is in eerdere 

overlegvergaderingen ook als zodanig besproken. 

 

3.2 Mededelingen OR 

Voorzitter: Er is een brief gedeeld over het onderwerp ambtelijke 

ondersteuning van Rudi v/d Stege. Als de OR het concreet anders ingevuld wil 

hebben kan inhuur een goede optie zijn. OR is van mening dat de 

onpartijdigheid in de basis het uitgangspunt is om een goede ambtelijke 

ondersteuning te hebben. Overwegingen of werkvormen zullen daarop 

gebaseerd worden. Inhuur is de beste optie momenteel, vraag wordt 

neergelegd aan de OR leden en allen zijn akkoord. 

Actie: DB OR gaat inhuur van een ambtelijk secretaris organiseren. 

 

3.3 

 

Heisessie 05-10 OR - Directie 

Er komen nog een aantal aanvullende stukken voor de heidag 5-10-22. 

Actie: Voorzitter doet uitvraag voor sprekers en onderwerpen. 

 

3.4 

 

Brieven 

Reanimaties 2022 definitief 

Dit is volgens de OR geen brief en vindt "definitief" niet de juiste term. 

Momenteel is er een grijs gebied voor centralisten, het beleid is niet duidelijk 

genoeg. 

 

Een OR Lid geeft aan dat GGD ZL aangeeft dat de hulp van de brandweer in de 

basis niet noodzakelijk is. 

 

Thei S: ik heb met iemand van UM gesproken wat de uitgangspunten zijn van 

een reanimatie, dit is informeel gedeeld met de WOR bestuurder en gaat leiden 

tot aanpassingen. 

Actie: wordt in de overlegvergadering mondeling toegelicht. 

4.1 Notulen OR vergadering d.d. 14-09-2022; ter vaststelling 
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 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

4.2 

 

Actiepuntenlijst; ter kennisneming 

bijgewerkt 18-9-2022 

 

4.3 

 

Notulen Artikel 24 vergadering 

Notulen worden in de overlegvergadering vastgesteld. 

Actie: kan van de agenda af. 

 

6 

 

Stand van zaken stukken ter informatie 

 

6.1 

 

Faciliteitenregeling 

OR leden zijn het eens dat de inzetbrieven op versobering van capaciteit en 

faciliteiten zijn gebaseerd. Gezien de continu volle agenda’s en werkbordjes is 

dit niet in het juiste keelgat geschoten. Naast de juridische status van het 

verhaal wordt een moreel appèl gedaan om het vanuit de OR netjes en zakelijk 

te benaderen en de geplande gesprekken te gebruiken om inhoudelijk het 

gesprek te voeren met de WOR bestuurder. 

 

6.2 Informatiebrief Werkwijze bij veiligheidsvraagstukken 

In behandeling bij de commissie VGWM. 

 

6.3 

 

Financiële stand van zaken 

Naar tevredenheid en tijdig geïnformeerd en helder doorleefd met de 

controller. 

Actie: Kan ook zo gecommuniceerd in de overleg vergadering. Mag daarmee 

van de agenda af. 

 

6.4 

 

Informatiebrief Arbo-rapportage 2021 

Thei: er zijn geen meetbare uitkomsten zichtbaar in de rapportages. Er zijn een 

aantal punten bekend geworden waarin een bedrijfsarts, klachtencommissie en 

vertrouwenspersoon kan worden betrokken, het betreffen persoonlijke en 

gevoelige kwesties.  

 

Het gaat om eenzijdige vertrouwelijke informatie die een op een gedeeld is met 

de VGWM voorzitter, welke zoekende is hoe met deze informatie om te gaan. 

 

We moeten informatie delen binnen de OR als we die hebben. Als we info 

hebben moet je die vertrouwd beschouwen en een OR is een vertrouwelijk 

orgaan. Daarom is mijn vraag of we dit gaan delen. We vragen om 
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vertrouwelijke informatie aan de WOR bestuurder om onze taak uit te kunnen 

voeren, dan moeten we dat andersom ook doen onder vertrouwelijkheid. 

 

Thei: lopende zaken: dieselmotorenemissie, revisie handboek ppmo, 

cholesterol en vetmeting bij keuring toevoegen, testleiders ppmo uren 

aanpassing, nieuwe werving testleiders, leerpunten van snij incident, 5 

ongevallen met verzuim gerapporteerd, nieuwe RIE voor ORT met brede 

betrokkenheid vanuit gebruikers. 

 

Een voorlopige conclusie van de commissie VGWM is dat er onvoldoende zicht 

is op het proces van afhandelen en acties uitzetten op situaties. 

Actie: VGWM gaat in gesprek hierover met de Arbo coördinator. 

 

6.5 

 

Informatiebrief herbenoeming leden klachtencommissie 

In gesprekken die de commissie voert worden verdiepende vragen gesteld 

welke inhoudelijk betrekking hebben op casussen. Functionarissen kunnen 

vanuit hun rol dan geen antwoord geven zonder inhoudelijk vertrouwelijke 

informatie te delen waardoor de vragen onbeantwoord blijven. Daardoor kan 

de wettelijke taak van monitoren door de OR niet uitgevoerd worden. De 

rapportages zijn dermate geanonimiseerd en vereenvoudigd dat er geen 

bruikbare informatie is om te monitoren. 

Actie: VGWM gaat in gesprek hierover. 

 

Thei: er komen weinig klachten binnen, worden ze vooraf ingetrokken of is de 

bereikbaarheid of bekendheid voldoende? 

Actie: deze vraag wordt alvast gesteld in de overlegvergadering en zal 

meegenomen worden in de brief. 

 

6.6 

 

Informatiebrief leerlijn crisiscommunicatie 

Toegewezen aan commissie PIOF 

 

OR Lid: ik zie in de plannen iets terug over vakbekwaamheid, als hier 

opleidingsplannen zijn gemaakt mag het stuk ter instemming worden 

voorgelegd. 

Actie: wordt in de overlegvergadering alvast voorgelegd aan de WOR 

bestuurder. 

 

 

6.7 

 

Informatiebrief invulling artikel 9f:7 CAR-UWO 

Is door enkele leden alvast doorleefd en zitten aantal haken en ogen aan, plus 

rijst de vraag of dit geen regeling betreft die ter instemming moet worden 
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voorgelegd. Volgens de OR beschrijft de CAR-UWO hierin een recht voor 

medewerkers om zich op te beroepen. Het is de OR niet duidelijk of het hier 

om een informatie deling, besluit of regeling gaat. Daarnaast vraagt de OR zich 

af of deze lijn niet conflicteert met andere werkvormen binnen de organisatie. 

En of het gedeelde besluit van afwijzen van het verzoek al dan niet terecht 

genomen is. 

 

Thei: laten we ons hierin ook formeel en zakelijk opstellen naar de WOR 

bestuurder. 

Actie: gedachten worden mondeling toegelicht in de overlegvergadering. 

 

6.8 

 

Formatieoverzicht 

Ter kennisname aangenomen en verder geen opmerkingen. 

Actie: mag van de agenda af. 

 

6.9 

 

Jaarverslag Vertrouwenspersoon 

Dezelfde opmerkingen als besproken onder 6.4 en 6.5. 

 

6.10 

 

Vaststellen P&C kalender 

De OR heeft hierin een aantal opmerkingen, volgordelijk zijn de punten niet 

opvolgend volgens Wim. 

Actie: PIOF bereidt schriftelijke vragen voor. 

 

6.11 

 

Informatiebrief aanbesteding kleine voertuigen en laadinfrastructuur 

Actie: VGWM gaat in behandeling nemen, voorzitter PIOF is steller van het stuk. 

 

8 ton aanbesteding OvD voertuigen wordt eenzijdig invulling aan gegeven. Dit 

alleen al zou ter advies mogen worden aangeboden. 

 

Daarnaast is er in de OR behoefte om geïnformeerd te worden hoe 

aanbesteding trajecten verlopen. Hiervoor gaat beleidsadviseur inkoop Roger 

Kremer benaderd worden om in algemene zin te informeren. 

Actie: DB OR nodigt dhr. Kremer uit voor een voorlichting moment. 

  

7.1 

 

WGA/ ZW eigenrisicodragerschap(ERD) 

Actie: wordt vandaag afgehandeld in de overlegvergadering 

 

 

7.2 

 

Aanpassen Organisatie 

In behandeling bij PIOF 
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7.3 

 

Uitwerkingsbesluit Mandaten 

Actie: afgehandeld, DB formuleert een positief advies brief en in 

overlegvergadering vragen of deze ook periodiek geüpdatet wordt aangezien 

de mandaatregeling mogelijk op korte termijn aangepast gaat worden. 

 

9 

 

Rondvraag 

De stijgende energieprijzen raken iedereen, is er voldoende onderzocht wat de 

werkgever kan doen om medewerkers te helpen? 

Actie: Een OR Lid stelt deze vraag in de rondvraag van de overlegvergadering 

 

Een OR Lid heeft de vorige vergadering een vraag gesteld over 

garantietoelagen, is er iemand die hier ook last van gehad? 

Niemand van aanwezigen heeft dit probleem gehad,  

10 Sluiting 

Voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering 

om 9:45u. 

 

  

  

  

 


