
 

Notulen OR vergadering 
Datum 09-11-2022 

Tijd 8:00 - 10:00 

Locatie Kazerne Sittard West vergaderruimte begane grond en Teams 

Voorzitter J.Beucken 
 

  

0 
 

Opening 

Er zijn wat technische problemen rondom het gebruik van teams. 8:20 opent 
de Voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
 
Aanwezig: 
John Beucken (Voorzitter), Dirk Kelleter, Thei Speetjens, Wim Meessen, Roel 
Thewessen, René Bruinen, Dave Jeurissen (Notulist) 
Afgemeld: 
Eric van Hoef, Paul Hanssen, Simone Gijsen, Roger Pallada, Bart Pepels, Wim 
Plug, Roy Molin, Huub Pappers 
Afwezig: 
Donald Berghs 
 

1 
 

Vaststellen/ wijzigen agenda. 

Trainingsdag is Voorzitter cie. PIOF gevraagd een A4 op te stellen over de 
bedrijfsvoering, graag op volgende vergadering agenderen. 
 

3.1 
 

Mededelingen DB 

De OR heeft een brief gestuurd mbt inzet ambtelijke secretaris voor deze OR 
Periode en daarop is reeds een reactie gekomen 
 

Voorzitter licht brieven toe, er is contact geweest voor tijdelijk inhuur AS, twee 
geschikte personen voor ad-hoc inhuur gevonden. We gaan de WOR 
bestuurder dit aanreiken zodat hij dit kan wegzetten. 
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3.2 
 

Mededelingen OR 

CIE PIOF heeft onderstaande punten aangedragen: 

1. Invullen cursus Inzicht in OR -financiele cyclus. Budget beschikbaar om 
nog dit jaar te doen anders volgend jaar? 

2. Lid voor projectgroep PVA W&S (Jeroen Geraets terugkoppelen) 

Cie. PIOF licht toe, de cursusinhoud wordt onderstreept dat hier een goede 
gronde voor is. Voorzitter geeft aan dat de cursus aangevraagd kan worden. In 
de lijn van dit onderwerp is de vraag gesteld of er nog een uitnodiging uitgezet 
kan worden om dhr. Roger Kremer uitleg te laten geven over 
aanbestedingstrajecten. Afgesproken wordt voor de volgende OR vergadering 
een uitnodiging te sturen. 
 
OR-lid toevoegen aan de projectgroep W&S. 
Cie. VGWM vraagt of aannamebeleid onderdeel hiervan is, valt ook binnen dit 
project werving en selectie. 
 
Er zijn tevens vragen over privacy thema's, OR wil graag uitleg krijgen en gaat 
de security officer uitnodigen voor een OR vergadering. 
 

3.3 
 

Notitie Reanimaties 

VGWM geeft aan dat de herkomst van de brief onduidelijk is, deze is foutief in 
ibabs toegevoegd. Omdat de OR het graag in de aansluitende 
overlegvergadering wil brengen leest men het juiste stuk van VGWM kort voor, 
wordt correct toegevoegd op de agenda van de volgende vergadering. Kort 
gezegd is er geen procedure opgesteld en is de memo onvoldoende om 
kwalitatieve veiligheidszorg te organiseren. Wordt in de aansluitende 
overlegvergadering toegelicht. 
 
OR-lid geeft aan dat er binnen de OR ook verschillende opvattingen zijn over 
het wel of niet rijden op reanimaties. Is het niet verstandig eerst binnen de OR 
hier overeenstemming over te krijgen. 
 
VGWM geeft aan dat ze graag een ja of nee van de WOR bestuurder wil krijgen, 
wil graag de brief aanbieden en dan een besluit ontvangen. 
 
Men komt overeen dat de kaders uitgevraagd worden op te stellen met de brief 
van VGWM als leidraad, de WOR bestuurder kan dan een besluit nemen. 
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4.1 
 

Notulen OR vergadering d.d. 12-10-2022; ter vaststelling 

Notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.2 
 

Notulen OV vergadering d.d. 28-09-2022; ter bespreking 

Notulen zijn voor de overlegvergadering ter vaststelling en worden hier kort 
doorgenomen. De functie van Evy is onjuist genotuleerd en wordt nog 
aangepast, waarvoor excuses. 
 
OR-lid zou graag op de website meer publicatie willen zien over 
briefwisselingen, voor de achterban is het gesprek niet zichtbaar in alleen de 
notulen. 
Voorzitter geeft aan graag nieuws op de lichtkranten te willen publiceren en 
dat gevraagd aan desbetreffende verantwoordelijk kazerne chef. Deze heeft 
geen bezwaar maar heeft aangegeven dat dit met WOR bestuurder moet 
worden afgesproken. 
 

4.3 
 

Actiepuntenlijst; ter kennisneming 

bijgewerkt 18-9-2022 
 

6 
 

Stand van zaken stukken ter informatie 
 

6.1 
 

Faciliteitenregeling 

De OR heeft een reactiebrief gestuurd op de aangepaste inzetbrief. Daarop is 
een antwoordt ontvangen op 4-11. 
 

Voorzitter, juridisch adviseur heeft een concept brief opgesteld. Heeft ook 
aangegeven dat middels gesprekken met bemiddeling verder te kunnen gaan, 
aangezien de uitkomst van een mogelijke rechtszaak onduidelijk is. Daarna 
werd bekend dat de huidige werkwijze met 5-5-5 reeds 15 jaar in stand is en 
in notulen is vastgelegd en daarmee een bestaande afspraak. 
 
Voorzitter vraagt OR of Rudy v/d Stege namens Sprengers advocaten gaat 
bemiddelen of een laatste brief gaat opstellen. Aanwezigen zijn unaniem 
akkoord op de brief, voor quorum is nog aanvullend getelefoneerd met 
afwezige leden en positief op de keuze voor een brief. Enige maar is dat deze 
brief wordt opgesteld en gedeeld mits de WOR bestuurder blijft bij zijn 
standpunten. 
 

6.2 
 

Informatiebrief Werkwijze bij veiligheidsvraagstukken 

VGWM licht toe, als de leidinggevende verantwoordelijk is gesteld voor 
onuitvoerbare besluiten vanuit zijn/haar rol dient de verantwoordelijkheid te 
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vervallen. Als men overruled wordt kun je niet meer verantwoordelijk zijn. 
 
NEN keuringen zijn niet gedefinieerd en elektrische keuringen dienen ook 
mechanisch gekeurd te worden, dit is gedeeld met de ARBO coördinator. 
 

6.3 
 

Leerlijn Communicatie 

Gaat door naar de volgende vergadering, is nog in behandeling bij cie. PIOF. 
 

6.4 
 

Informatiebrief Arbo-rapportage 2021 

Kan van de agenda af, is doorleeft door VGWM 
 

6.5 
 

Informatiebrief herbenoeming leden klachtencommissie 

Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen, OR geeft in OV aan dat de 
herbenoemingen ter info kunnen aangeboden maar het nieuw geworven lid 
formeel ter instemming had moeten worden voorgelegd. Dit is een vervelend 
terugkerend thema. 
 

6.6 
 

Informatiebrief invulling artikel 9f:7 CAR-UWO 

PIOF heeft dit nog in behandeling. 
 

6.7 
 

Jaarverslag Vertrouwenspersoon 

VGWM geeft aan met Janna de inhoud te hebben teruggelegd. Er zou meer 
bekendheid mogen zijn van de vertrouwenspersonen. 
 

6.8 
 

Vaststellen P&C kalender 

De OR is opgenomen in de P&C cyclus, Voorzitter cie. PIOF heeft daar een 
gesprek over gehad hoe dat ingevuld gaat worden voor 2023. De Voorzitter 
PIOF licht dit in de volgende vergadering toe. 
 

6.9 
 

Informatiebrief aanbesteding kleine voertuigen en laadinfrastructuur 

Cie. VGWM geeft aan dat er aandacht moet zijn voor het binnen of buiten 
stallen van elektrische voertuigen. Zijn ook andere onderhoudswerkzaamheden 
en kennis aan verbonden, is het SC kleine voertuigen daarvoor ingericht? 
 
Er zijn ook hier vragen over de vorm van aanbieden ter informatie. Volgens de 
OR had dit ter advies aangeboden moeten worden. 
 
Wat betreft de aanbestedingstrajecten wil de OR graag meer informatie hebben 
hoe een en ander verloopt in deze aanbestedingen, daarom wordt dhr. Roger 
Kremers uitgenodigd voor de volgende vergadering. 
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6.10 
 

Financiële stukken ter info 

Zoals eerder aangekondigd gaat de cie. PIOF zich scholen op dit onderwerp 
middels cursus. 
 
Controller dhr. René Thain heeft in begrijpelijke taal uitleg gegeven aan de cie. 
PIOF. 
 

7 
 

Stand van zaken adviesaanvragen 
 

8 
 

Stand van zaken instemmingsverzoeken 
 

8.1 
 

Instemmingsverzoek WBO 2023 

Er zijn een aantal opmerkingen gebundeld vanuit de cie. PIOF, OR leden van de 
werkgroep hebben deze bundel binnen gekregen om mee te nemen in de 
gesprekken. Opmerkingen mogen aan cie. Communicatie toegezonden 
worden. 
 

9 
 

Rondvraag 

Voorzitter: aangepast OR reglement is doorgestuurd, we zijn klaar om een 
verkiezingscommissie verkiezingen te laten organiseren. 
3 november is een samenvatting gemaakt van 48 punten uit het spoorboekje, 
bijschriften uit het documenten zijn punt voor punt doorgenomen. Er komt een 
overlegdocument in Excel met aangevulde kolom voor de OR, dit kan ook 
gebruikt worden voor de art 24 vergadering. 
 
OR-lid: in de overlegvergadering kader blijvende vakbekwaamheid zit een 
andere brief toegevoegd. VGWM wil graag een termijn stellen aan het nieuwe 
voorstel van de teamleider CVV. 
 
OR-lid: Er is een aankondiging gedaan voor een nieuwe kazerne in Kerkrade 
binnen 5 jaar. 
 

10 Sluiting 

Voorzitter sluit om 11:50u de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun 
inbreng. 

  

 


