
 

Notulen Overlegvergadering 
Datum 28-09-2022 

Tijd 10:00 - 12:00 

Locatie Kazerne Sittard West vergaderruimte begane grond en Teams 

Voorzitter Leon Houben 
 

  

0 
 

Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 10:10u. 

 
Aanwezig:  

Leon Houben (WOR bestuurder, voorzitter), Manon Weijts (teamleider P&O), Evy 
Bougie (ambtelijk secretaris WOR bestuurder), Petro Winkens (manager C&R en 
BV), John Beucken (Voorzitter OR), 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:  

Donald Berghs 

 
 

1 
 

Vaststellen/ wijzigen agenda. 

Agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen 
 

2.1 
 

Mededelingen Directie 

Teamleider P&O heeft twee aankondigingen in het verlengde van de afspraak 
om beleidstukken welke onder handen zijn voor wijzigingen de OR tijdig mee 
te nemen. De aankondiging betreft een update van de studie- en 
opleidingsfaciliteiten en update regelingen integriteit. Werving en selectie gaat 
mogelijk volgen, die ligt nog bij het DO. 
 
Een OR lid vraagt of dit invloed heeft op het lopende stuk tweede 
loopbaanbeleid. 
 
Teamleider P&O geeft aan twee afstemming overleggen met GO en OR te 
hebben gehad en het beleidsstuk naar tevredenheid daar is behandeld. Tweede 
loopbaanbeleid is 22 september 2022 in een technisch beraad met GO overleg 
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geweest. Facilitering van tweede loopbaanactiviteiten in geld en tijd is de inzet 
van de bonden, de organisatie houdt vast aan faciliteren in geld en tweede 
loopbaan kandidaat zelf in tijd. Arbeidsvoorwaardelijk komen partijen er 
daarom niet uit. Nieuws over landelijke ontwikkelingen volgen volgens 
teamleider P&O de komende weken. 
 
Een OR lid licht toe dat de huidige regeling studie- en opleidingsfaciliteiten is 
gebruikt in het tweede loopbaanbeleid. Als men een update wil doen van deze 
regeling, raakt dat ook het tweede loopbaanbeleid. 
 
Volgens teamleider P&O heeft dit geen invloed op verandering van facilitering. 
 
De WOR bestuurder licht toe dat in het technisch beraad met het GO op 22 
september 2022, het GO als standpunt heeft ingenomen dat alle tweede 
loopbaan activiteiten onder werktijd zouden moeten geschieden. Volgens de 
WOR bestuurder is ATB-ATW dan niet meer werkbaar en heeft deze 
voorgestelde aanpassing invloed op alle lopende bedrijfsvoering processen. De 
gevolgen zijn groot en heeft meerdere facetten. Als de werkgevers en 
vakbonden landelijk iets anders gaan besluiten, kan het beleid op termijn gaan 
vervallen of in een andere vorm voortbestaan. Besluit om niet mee te gaan in 
de inzet van het GO is omdat WOR bestuurder de impact voor nu te groot 
vindt, uitgaande van mogelijke veranderingen van het tweede loopbaanbeleid 
landelijk. WOR bestuurder heeft besloten daarom de update van tweede 
loopbaanbeleid niet voort te zetten, waarmee het oude beleid geldig blijft. 
Partijen zijn het eens dat de update elementen bevat welke positieve 
uitkomsten kunnen bieden. Er gaat nog besluitvorming plaatsvinden welke van 
die elementen van de voorgestelde update van beleid aangeboden zullen 
worden in de OR. 
 
De WOR bestuurder geeft aan dat een tussenresultaat van het landelijk 
onderzoek van UM aan het einde van het jaar bekend wordt gemaakt. Er is nog 
geen voortschrijdend inzicht op de resultaten en mogelijke implicaties. Ook is 
er volgens WOR bestuurder geen redelijke termijn af te spreken waarbinnen 
landelijke ontwikkelingen gedeeld kunnen worden. 
 

2.2 
 

Mededelingen OR 

De voorzitter VGWM deelt mede dat bij de onderwerpen: "doorontwikkeling 
meldkamer" en "blijvende vakbekwaamheid" een aantal stukken nog niet 
gedeeld of opgepakt zijn. De OR gaat dit tevens schriftelijk aan de WOR 
bestuurder voorleggen. 
 
De WOR bestuurder licht alvast toe dat de meldkamer ontwikkeling in de zin 
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van vakbekwaamheid een verantwoordelijkheid wordt van de nieuwe functie 
coördinator meldkamer. Volgordelijk is men nog bezig de meldkamer 
organisatie op orde te brengen, als daar rust in is gevonden kunnen overige 
zaken verder opgepakt. 
 
De Teamleider P&O deelt mede een webinar van het ABP te hebben bijgewoond 
aangaande het nieuwe pensioenstelsel. Er zit vertraging op de invoering ervan, 
naar verwachting volgt een besluit in wetgeving komend jaar 2023. Het gaat 
invloed hebben op personeel VRZL. Welke gevolgen zullen gecommuniceerd 
worden als dat in beeld is gebracht. 
 

2.3 
 

Heisessie 05-10 OR - Directie 

WOR bestuurder neemt de OR mee in de afspraak van de vorige training in 
Herten, waar de geplande heidag het onderwerp: "samenwerking" als 
doelstelling is gezet. De OR heeft inhoudelijke dossiers toegevoegd aan de 
agenda. WOR bestuurder wil aan de gemaakte afspraak vasthouden en wijst de 
OR erop dat deze wens destijds is geïnitieerd door de OR. Ambtelijk secretaris 
van de WOR bestuurder heeft contact gehad met trainster Angelique v/d Velde. 
Deze wil graag uit naam van de OR inhoudelijk het spoorboekje behandelen, en 
het proces en samenwerking zou de contour zijn van de heisessie. 
 
Voorzitter OR geeft aan geen belemmering te zien om beiden te behandelen 
die dag en doet de oproep om ruimer te kijken naar de invulling. 
 
WOR bestuurder geeft aan geen ruimte in de agenda te hebben om dat 
inhoudelijk voldoende voor te bereiden. WOR bestuurder is bereid inhoudelijk 
in te gaan op zaken, de grote onderwerpen zullen echter bij onvoldoende 
voorbereiding niet verdiept kunnen worden. Daarnaast wijst de WOR 
bestuurder erop dat "dedicated" bijeenkomsten gepland zijn voor deze 
dossiers. WOR bestuurder maakt de compromis om inhoudelijk in te gaan mits 
binnen de komende twee dagen de onderwerpen specifiek aangeleverd worden 
én deze onderwerpen inhoudelijk bespreekbaar acht. 
 
Voorzitter OR geeft aan binnen twee dagen de onderwerpen door te zetten 
zodat afstemming hierop kan plaatsvinden. En na goedkeuring de 
agendapublicatie te doen. 
 

2.4 
 

Brieven 

Aanvullende vraag van de OR op bijlage: “reanimaties 2022 definitief”: er is 
behoefte uitgesproken voor vernieuwd beleid. Formeel is er van de GGD-ZL 
geen vraag voor ondersteuning op reanimaties in Zuid - Limburg. Er is 
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momenteel een grijs gebied voor de centralist, wat als onwenselijk wordt 
ervaren. Er worden in het stuk 15 minuten aanrijtijd voor eenheden benoemd, 
dat is voor een centralist praktisch gezien niet in te schatten. Centralisten 
hebben last van morele bezwaren en klachten van eenheden. De vraag is 
zorgvuldig te kijken wat wel en niet mogelijk is, het stuk is als definitief 
benoemd terwijl dat volgens betrokkenen nog niet volledig doorleeft is. 
 
WOR bestuurder geeft aan dat de aanleiding van het agendapunt is ontstaan 
tijdens de rondvraag in een overlegvergadering. Vervolgens komen 
aanvullende vragen naar aanleiding van deze brief, die is opgesteld ter 
verduidelijking van de kaders. Er is volgens OR geen antwoord op een vraag, 
maar de vraag is WOR bestuurder onbekend. Wat betreft de meldkamer is 
bewust gekozen voor een "skilled" werkwijze. Dit betekent dat centralisten op 
basis van hun vakmanschap keuzes maken, wij hebben bewust niet alles 
geprotocolleerd. Volgens de WOR bestuurder is de centralist ervoor uitgerust 
met deze vraagstukken om te gaan. 
 
OR zal aanvullende vragen schriftelijk aanbieden. 
 

3.1 
 

Notulen OV vergadering d.d. 20-07-2022; ter vaststelling 

Teamleider P&O heeft moeite met de inhoud op pagina 5 bij de rondvraag. Het 
gaat om de passage: "Invulling functie Ambtelijk secretaris OR> de OR geeft 
aan dat het belangrijk is om te kijken op welke plaats de Ambtelijk secretaris 
OR in de organisatie geplaatst wordt. Het belang van neutraliteit, 
onafhankelijkheid, verhelderen van taken-rollen inhoudelijk versus 
hiërarchisch leidinggevende spelen een belangrijke rol om deze spagaat 
functie goed te vervullen. Het is belangrijk om hier samen het goede gesprek 
over te voeren." Volgens teamleider P&O is een stuk eigen invulling gegeven bij 
notulering van de vergadering. 
 
Volgens de OR is het punt als zodanig besproken en de formulering goed 
verwoord. 
 
Teamleider P&O concludeert dat het onderwerp nog inhoudelijk besproken 
moet gaan worden en trekt het verzoek tot verwijderen van de passage in. 
 
De notulen worden daarmee ongewijzigd vastgesteld. 
 

3.2 
 

Actiepuntenlijst; ter kennisneming 

Ter kennisneming. 
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3.3 
 

Notulen Artikel 24 vergadering 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

4 
 

Definitieve besluiten ter afhandeling 

Dossier eigenrisicodragerschap ERD is afgehandeld. 
 

5 
 

Stand van zaken stukken ter informatie 
 

5.1 
 

Faciliteitenregeling 

WOR bestuurder licht toe dat twee sessies hiervoor gepland zijn en dan 
inhoudelijk worden besproken. Als reactie op de stuiting van de termijnen 
geeft de WOR bestuurder aan dat de OR heeft verzocht tempo te maken en 
men daaraan gehoor heeft gegeven. 
 
Voorzitter OR licht toe dat het verzoek van tempo maken klopt, maar dit over 
het tijdig kunnen organiseren van verkiezingen gaat. Het ter discussie stellen 
van de faciliteitenregeling OR en OR reglement is niet op verzoek van de OR 
geïnitieerd. 
 

5.2 
 

Informatiebrief Werkwijze bij veiligheidsvraagstukken 

Onderwerp is voorts nog in behandeling door de commissie VGWM. 
Mondelinge toelichting van dit punt is door de commissie VGWM gebundeld 
met: 
- punt 5.4: Informatiebrief Arbo-rapportage 2021 
- punt 5.11: Jaarverslag Vertrouwenspersoon 
 
Is vanuit de commissie VGWM behoefte op al deze onderwerpen afspraken te 
gaan maken. Rapportages zijn vrij summier, daarom zijn er gesprekken 
gevoerd met de ARBO coördinator en vertrouwenspersonen. Uit gesprekken 
komen vertrouwelijke en gevoelige zaken boven welke vragen oproepen. 
Vragen op zowel de doorontwikkeling van rapportages als inhoudelijk. Er zijn 
een aantal zaken onduidelijk gerapporteerd, in gesprekken komen gevoelige 
zaken boven waarop functionarissen vanuit hun rol niet mogen uitweiden. 
Daarom blijven vragen liggen en kan de OR geen monitoring uitvoeren. 
 
WOR bestuurder licht een andere casus toe. Tijdens de corona periode heeft de 
teamleider van het CVV een aanvullende taak gekregen en daarmee belast met 
een dubbele taak. Het CVV heeft hieronder geleden in de zin van de 
doorontwikkeling. De transformatie van systemen in urenregistratie zijn 
momenteel bezig en dat zorgt voor onrust. 
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5.3 
 

Financiële stand van zaken 

Ter informatie aangenomen en naar tevredenheid toegelicht door de controller. 
Punt kan van de agenda af. 
 

5.4 
 

Informatiebrief Arbo-rapportage 2021 

In behandeling bij commissie VGWM. Zelfde opmerkingen van de OR als onder 
punt 5.2 toegelicht  

 
5.5 
 

Informatiebrief herbenoeming leden klachtencommissie 

De OR merkt op dat er weinig klachten worden behandeld. De OR vraagt of 
klachten ingetrokken worden of zijn er klachten die wellicht de 
klachtencommissie niet bereiken? 
 
WOR bestuurder geeft aan dat dit aandacht heeft, men geeft aan dat de 
bekendheid wellicht extra aandacht behoeft. Communicatie gaat daar een rol in 
spelen om dit beter bij personeel bekend te laten zijn. 
 
De OR vraagt aan de WOR bestuurder of de leden reeds bekend zijn gemaakt? 
En zijn deze bekwaam zoals voorgeschreven in de stukken? 
De teamleider P&O beantwoord de vraag: "De leden worden bekend gemaakt 
en gaan zichzelf voorstellen op VIP. Heb vertrouwen dat wij bij werving 
rekening houden met de bekwaamheid van de commissieleden." 
 
De OR reageert dat het benoemen van de leden van de klachtencommissie een 
aangelegenheid is voor de OR in mee te nemen. Teamleider P&O stelt dat bij 
een herbenoeming daar geen sprake van hoeft te zijn en daarom ter informatie 
voldoende is. De OR licht toe dat het bijgevoegde directiebesluit twee 
bestaande leden herbenoemt en een lid wil werven ter vervanging van het 
bestaande lid. 
 

5.6 
 

Informatiebrief leerlijn crisiscommunicatie 

Manager C&R en BV licht toe dat aanwas voor piketfuncties communicatie 
vanuit gemeentes beperkter wordt en het uitdagend is functionarissen 
gemotiveerd te krijgen of houden. Er is een bedrijf gecontacteerd om leerlijnen 
uit te zetten. We gaan beter op vakbekwaamheid trainen en ook bewust oog 
hebben voor de motivatie binnen deze piketten op peil te krijgen en houden. 
AB heeft positief besluit om middelen in te zetten om zaken aan te pakken. 
 
De OR vraagt waarom deze stukken ter informatie worden aangeboden. 
Leertraject is een opleidingsplan en mag ter instemming aangeboden worden. 
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WOR bestuurder zegt dat dit geen opleidingsplan betreft. 
 
Manager C&R en BV vult aan en licht toe dat het niet over eigen personeel gaat. 
Het betreft personeel werkzaam bij gemeenten die tevens een piketrol hebben 
bij crisiscommunicatie. Multi opleidingsplannen gaan later volgen en zullen ter 
instemming voorgelegd worden zoals dat hoort. 
 

5.7 
 

Informatiebrief invulling artikel 9f:7 CAR-UWO 

Teamleider P&O licht toe dat het stuk ter info is aangeboden. Er is een 
directiebesluit genomen op een persoonlijk verzoek en informatief gedeeld 
met de OR. 
 
De OR vraagt of het wel verstandig is dit in een regeling vast te leggen. 
Teamleider P&O geeft aan dat het geen regeling betreft maar een voorgenomen 
lijn om toe te passen bij dergelijke verzoeken. 
 
WOR bestuurder appelleert: "Denk even na, waar houden wij rekening mee? Wij 
vullen bijvoorbeeld niet structureel functies in voor SC logistiek, om uitvallers 
een alternatief te kunnen bieden. Wij keuren deze verzoeken af om eigen 
personeel die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken een plek te kunnen bieden 
binnen de organisatie. We moeten niet alles met elkaar verbinden, als er geen 
behoefte is aan specifieke kennis gaan we ook niemand uit zijn pensioen 
halen. Mijn punt is als we alles met elkaar verbinden komen we nergens meer." 
 
Een OR lid geeft aan zoekende te zijn, dat het lijkt op een regeling. 
 
Teamleider P&O licht toe dat het betreffende artikel 9f:7 CAR-UWO voorziet om 
als werkgever mogelijkheden te creëren voor een regeling te maken. Een 
regeling waarin deze verzoeken mogelijk gemaakt kunnen worden. 
 
Volgens een OR lid is het juist andersom, men komt niet tot overeenstemming. 
 

5.8 
 

Formatieoverzicht 

Is afgehandeld, mag van de agenda af. 
 

5.9 
 

P&C Kalender 

Voorzitter PIOF komt hierop terug. 
 

5.10 
 

RCDV notitie goed werkgeverschap na dienstongevallen 

WOR bestuurder geeft aan als er landelijke ontwikkelingen zijn dit wordt 
medegedeeld. 
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5.11 
 

Jaarverslag Vertrouwenspersoon 
In behandeling bij commissie VGWM. Zelfde opmerkingen van de OR als onder 
punt 5.2 toegelicht 
 

6 
 

Stand van zaken adviesaanvragen 
 

6.1 
 

WGA/ ZW eigenrisicodragerschap(ERD) 

Is afgehandeld, mag van de agenda af. 
 

6.2 
 

Aanpassen Organisatie 

Is afgehandeld, mag van de agenda af. 
 

6.3 
 

Implementatie GIM 

Voorzitter OR licht toe dat dilemma's zijn gedeeld en de projectleider gaat met 
belanghebbenden aan tafel om zaken te bespreken, op te halen en 
verduidelijken. 
 
WOR bestuurder vraagt het probleem toe te lichten en de voorzitter OR licht 
toe dat het dilemma is dat de achterban moeite met de werkwijze heeft. 
Hetzelfde zoals in de vorige overlegvergadering is toegelicht. 
 

6.4 
 

Uitwerkingsbesluit Mandaten 

Afgehandeld, er komt vanuit de OR een positief advies. Als er wijzigingen of 
herzieningen zijn ziet de OR die graag tegemoet. 
 
Toelichting van de WOR bestuurder: sinds de regionalisatie in 2009 zijn er 
ontwikkelingen gaande, mandatenregeling uiteraard niet uitgesloten. 
Kazernechefs willen graag mandaten lager leggen in de organisatie, hebben 
vanuit het verleden veel mandaten omdat kazernes een bepaalde mate van 
zelfstandigheid hadden. Wens is de mandaten wel lager te willen leggen, maar 
de verantwoordelijkheid primair bij de kazernechefs te laten. Kazernechefs 
gaan hierover een voorstel maken, als daar besluiten over komen worden die 
aangeboden aan de OR. 
 

7 
 

Stand van zaken instemmingsverzoeken 
 

7.1 
 

Kader blijvende Vakbekwaamheid 2022-2027 

WOR bestuurder licht toe te zijn doorgestart op het CVV met de nieuwe 
teamleider, verzoek is als de OR vertegenwoordigers stuurt in werkgroepen 
deze dan ook ophalen wat de OR in zijn geheel wil. 
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Voorzitter VGWM: er was geen lijn te vinden in gevoerde gesprekken, 
meningen van mensen worden uitgesproken maar niet meegenomen in de 
projecten. Dan is er geen sprake van overleg, maar een briefing. 
 
WOR bestuurder erkent het probleem: "Vaak wordt gezegd: "is afgestemd" 
maar we moeten de inhoud goed afstemmen en revisies beter delen." 
 
Voorzitter van de OR voegt toe dat de ingehuurde procesbegeleider objectief 
moet blijven, nu is er vaak het gevoel dat degene die betaald, bepaald. 
 
WOR bestuurder herkent die stelling en geeft aan dat dit de aandacht heeft. 
WOR bestuurder vraagt of zijn conclusie klopt dat er onvoldoende is om 
instemming te verlenen. 
 
De OR geeft aan dat die conclusie juist is en reeds afgestemd met vorige WOR 
bestuurder maar nog niet geformaliseerd in een negatieve instemming. 
 

8 
 

Rondvraag 

OR lid vraagt of de werkgever stappen heeft ondernomen voor personeel met 
oog op de huidige crisis, benzinekosten, energiekosten? 
WOR bestuurder geeft aan dat dit arbeidsvoorwaardelijke zaken zijn en reeds 
in gesprek is met vakbonden. 
Teamleider P&O geeft aan dat namens de organisatie een bericht op VIP is 
geplaatst over dit onderwerp. 
OR-lid geeft aan dat buiten arbeidsvoorwaardelijke zaken wellicht ook andere 
opties mogelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld zo dicht mogelijke bij personeel hun 
woonplaats de werkplek te organiseren. 
WOR bestuurder geeft aan daar niet toe bereid te zijn, het onderwerp 
standplaats heeft meer facetten en is te complex om zo uit te voeren. 
OR-lid geeft aan dat wellicht door alle personeel van de douchegelegenheden 
gebruikt zou kunnen worden gemaakt. Een kleine geste die warm ontvangen 
kan worden. 
 
WOR bestuurder geeft aan dat er weet is van wat speelt onder personeel. Men 
haalt op informele manier informatie op aan de lunchtafels, als mensen in de 
problemen komen mogen ze hulpvragen dan wel rechtstreeks, dan wel via 
leidinggevende stellen. WOR bestuurder wil zo maatwerkoplossingen bieden. 
WOR bestuurder wil dat niet generiek organiseren maar op basis van verzoeken 
in behandeling nemen. De oproep luidt ideeën te clusteren en toe te laten 
komen. 
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OR-lid: heisessie 5 oktober valt samen met een beroepsoefendag, ik wil die 
graag inhalen op een dienstdag. Mag dat? WOR bestuurder geeft aan dat zoiets 
via de lijn geregeld moet worden. Beroepsoefendagen is op basis van ruiling. 
OR-lid geeft aan dat door clustering van de oefendagen beperkt ruimte is om 
te ruilen. 
 
Secretaris WOR bestuurder vraagt:  "artikel 24 vergadering 29 november kan 
burgemeester Dassen niet aanwezig zijn, wat gaan we doen?" 
WOR bestuurder en OR zijn het eens februari/maart 2023 in te plannen met de 
huidige ondernemingsraad. Tijdens de heidag 5 oktober 2022 wordt dit 
definitief afgestemd en georganiseerd. 
 
OR lid vraagt volgen we CAR-UWO of CAO gemeenten? CAR-UWO kent dat 
artikel 9f niet. Het klopt niet. 
Teamleider P&O geeft aan de CAO gemeenten nog niet te volgen en vraagt om 
na de vergadering samen te kijken naar de informatie die voorhanden is. 
 

9 
 

Sluiting 

Voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 12:15u de 
vergadering. 
 

 


