
 

Notulen Overlegvergadering 
Datum 09-11-2022 

Tijd 10:00 - 12:00 

Locatie Kazerne Sittard West vergaderruimte begane grond en Teams 

Voorzitter J.Beucken 
 

  

0 
 

Opening 

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

Aanwezig:  

John Beucken (Voorzitter), Leon Houben (WOR bestuurder), Dirk Kelleter, 
Manon Weijts, Thei Speetjens, Evy Bougie, Wim Meessen, Roel Thewessen, René 
Bruinen, Pedro Winkens, 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. 

De OR spreekt haar zorgen uit over de werkwijze van samenwerking. Er wordt 
geen zogenaamde: "dubbele ja" gegeven. Er is vrees voor conflict. 
WOR bestuurder vraagt om verduidelijking, er zijn volgens hem alleen 
overleggen geweest die constructief en positief ingevuld worden. 
Voorzitter OR vat samen dat op gebied van communicatie er nog winst te 
boeken valt. 
 
Tekstuele toevoeging van de ambtelijk secretaris WOR bestuurder: agenda punt 
7.2 moet het woord: "vragenlijst" toegevoegd worden. 
 

2.1 
 

Mededelingen Directie 

WOR bestuurder heeft een mededeling wat betreft kleding, zijnde het 
operationeel uniform. Men is op het brandweercongres geweest waar het nieuw 
uniform is gepresenteerd. De WOR-bestuurder geeft aan dat er in het verleden 



Pagina 2 
 

ook een nieuwe kledinglijn is gekomen zonder dat hier expliciete 
besluitvorming over heeft plaats gevonden en dus ook de OR niet is in gekend. 

 
OR geeft aan dat personeel graag kwalitatieve goede werkkleding wil, de 
mensen hechten daar veel waarde aan en er zijn veiligheidseisen en Arbo 
gerelateerde zaken aan gekoppeld. 
 
OR vat samen dat de vorige WOR bestuurder een schriftelijk akkoord heeft 
gegeven op het volgen van deze kledinglijn, bij de invoering van de kleding wil 
de OR graag tijdig in positie gebracht worden zoals in de WOR is gesteld. 
 
Mededeling van Teamleider P&O: we gaan een nieuwe bedrijfsvoering systeem 
Europees aanbesteden. Er leeft de wens vanuit financiën om het 
boekhoudpakket te vervangen, manager wil graag in een integraal systeem 
gaan werken om dubbelingen te kunnen voorkomen. Er zijn inmiddels 
onderzoeken gestart hoe andere veiligheidsregio's werken en welke systemen 
geschikt zijn. 2023 wordt een overgangsjaar en het streven is 2024 invoering 
bij financiën, P&O volgt daarna. Dit sluit tevens aan op uitkomsten van het 
werkbelevingsonderzoek. Het wordt één systeem in de Cloud waardoor het 
geen consequenties heeft voor beheer van huidige of toekomstige ICT 
leverancier. 
 

2.2 
 

Mededelingen OR 

OR wil graag ambtelijke ondersteuning inhuren en heeft twee geschikte 
kandidaten die ad-hoc ingehuurd kunnen worden. Deze kunnen tevens 
bemiddelen bij de werving van de 1/2 FTE Ambtelijk Secretaris OR. 
WOR bestuurder geeft aan hier geen enkele belemmering voor te zien en is 
akkoord. 

 

2.3 
 

Reanimatie 2022. 

OR gaat een brief sturen met een nadrukkelijk verzoek een regeling te maken. 
Hierin gaat OR ook inhoudelijk in op problematiek zoals ook in de vorige 
overlegvergadering is toegelicht. 
WOR bestuurder geeft alvast aan dat gesprekken binnen het meldkamerdomein 
hebben geleid tot nieuwe inzichten. 
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3.1 
 

Notulen OV vergadering d.d. 28-09-2022 ter vaststelling 

WOR bestuurder licht in de notulen besproken onderzoek van UM voor tweede 
loopbaanbeleid toe. Er is inmiddels op de planning van de 
onderzoekuitkomsten wat uitstel, de eerste uitkomsten van het onderzoek UM 
komen niet eind 2022, maar Q2 2023 vrij. 

 
Voorts met deze mondelinge toevoeging worden de notulen ongewijzigd 
vastgesteld. 
 

3.2 
 

Actiepuntenlijst; ter kennisneming 

Er komt een nieuwe format actiepuntenlijst in Excel. 
 

5 
 

Stand van zaken stukken ter informatie 
 

5.1 
 

Faciliteitenregeling 

De OR heeft in reactie op de aangepaste inzetbrief een reactie verstuurd naar 
de WOR Bestuurder en daarop een antwoord ontvangen. 
 

WOR bestuurder licht toe het initiatief te hebben genomen een afspraak te 
willen plannen om verder te praten met de OR. 
 
Voorzitter OR geeft aan dat in gesprekken reeds is gebleken dat partijen geen 
consensus bereiken op inhoud. Ook uit de laatste reactiebrief van WOR 
bestuurder blijkt dat de inzet onveranderd is gebleven. OR heeft in dit licht 
besloten bij het standpunt te blijven dat het reglement en faciliteitenregeling 
zoals afgesproken gehandhaafd blijft en heeft dit ook zo in briefvorm 
aangeboden. De uitgangspunten liggen wat betreft de OR te ver uiteen om op 
inhoud het gesprek te kunnen voeren en vreest dat de samenwerking daar ook 
geen baat bij heeft. Voorzitter OR geeft aan dat als een "derde partij" de 
discussie beslecht, de uitkomst leidt tot een resultaat waarop de samenwerking 
verder gebouwd kan worden. 
 
WOR bestuurder is van mening dat hij vanuit zijn rol het eenzijdig besluit kan 
nemen tot aanpassing van de huidige 15 naar 13 OR leden. 
 
Over en weer wordt teleurstelling gedeeld dat dit de huidige stand van zaken 
is. De brief van de advocaat van de OR kan WOR bestuurder eind deze week 
verwachten. 
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5.2 
 

Informatiebrief Werkwijze bij veiligheidsvraagstukken 

OR geeft aan dat de werkvorm op bepaalde inhoudelijke zaken een instemming 
aanvraag zou moeten zijn. Dit is een thema dat naar mening van de OR te vaak 
voorkomt en vraagt in algemeen aandacht hiervoor. Het kan volgens OR niet zo 
zijn dat vrijwel alles ter informatie wordt aangeboden en de OR telkens erop 
moet toezien of er geen advies of instemming gevraagd had moeten worden. 
Dit doet bij continu herhaling het vertrouwen in de samenwerking geen goed. 

 
Er wordt afgesproken dat in voorkomende gevallen de OR met verwijzing van 
het WOR artikel gemotiveerd aan geeft waarom e.e.a. niet correct is zodat we 
kunnen leren van elkaar. 
 
Op inhoud merkt de OR het volgende op: als er Arbo technisch 
verantwoordelijkheden bij de kazerne chef worden neergelegd en de kazerne 
chef doet melding van Arbo gerelateerde zaken. Als deze meldingen worden 
overruled door hoger leidinggevenden, zou in dat geval de kazerne chef ook 
niet meer verantwoordelijk moeten zijn. 
 
Volgens de commissie VGWM zou in de leidraad Arbo zaken nog een 
toevoeging mogen worden gedaan op gebied van mechanische keuringen van 
elektrische apparatuur zoals bijvoorbeeld een loopband. WOR bestuurder is het 
eens met de voorgestelde toevoeging in de leidraad Arbo zaken.  
 
WOR bestuurder ziet de reactiebrief graag tegemoet. 
 

5.3 
 

Informatiebrief Arbo-rapportage 2021 

Cie. VGWM: goed gesprek over gevoerd, geen opmerkingen. Kan van de 
agenda af. 
 

5.4 
 

Informatiebrief herbenoeming leden klachtencommissie 

Teamleider P&O: een dezer dagen worden de leden voorgesteld op VIP. 
 
OR geeft aan: er wordt meer bekendheid gegeven aan de klachtencommissie, 
dat is een goede ontwikkeling. Ook hier hebben we het gehad over de 
werkvorm, een lid is nieuw geworven en dat houdt in dat er een 
instemmingsverzoek gedaan had moeten worden. OR geeft dit voor de goede 
orde aan, inhoudelijk zijn er verder geen opmerkingen waardoor het stuk ter 
informatie voor nu volstaat. 
 

5.5 
 

Informatiebrief invulling artikel 9f:7 CAR-UWO 

Cie. PIOF: de reactiebrief is nog in behandeling. 
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5.6 
 

P&C Kalender 

Cie. PIOF: vanaf 2023 is de OR opgenomen in de P&C cyclus. Een en ander 
wordt uitgewerkt in een planning. Punt mag daarom naar de actiepuntenlijst. 
 
WOR bestuurder: zoals bij alle afdelingen gaat ook de OR in het reguliere 
budgethouders gesprek meegenomen worden. 
 
Voorzitter OR geeft aan dat Cie. PIOF scholing gaat genieten op onderwerp 
financiën. 
 

5.7 
 

Jaarverslag Vertrouwenspersoon 

Cie. VGWM: gesprekken gevoerd, enige aanvulling is de vindbaarheid, het doel 
en de rol van de vertrouwenspersonen helder communiceren. 
 

5.8 
 

Informatiebrief aanbesteding kleine voertuigen en laadinfrastructuur 

Notulist heeft een punt van orde: is foutief in de agenda gezet, is ingedeeld bij 
cie. VGWM. 
 
Volgens de OR is hier sprake van een adviesaanvraag. Inhoudelijke zijn 
daarnaast risico's verbonden aan het laden van elektrische voertuigen. Ook is 
het handig na te denken over de scholing van personeel in het SC kleine 
voertuigen op het gebied van onderhoud aan deze voertuigen. 
 
WOR bestuurder: Adviesverzoek gaat pas volgen bij het implementatietraject, 
dan worden ook genoemde zaken zoals onderhoud meegenomen. Het gaat nu 
om de laadinfrastructuur, deze is terecht ter informatie aangeboden. 
 

5.9 
 

Financiële stukken ter info 

Cie. PIOF: Heldere uitleg gekregen van controller. Gesprek is goed ontvangen. 
Verlofsparen voorziening is goed ontvangen. 2e loopbaan financiering is nog 
een onzekere passage. 
 
Teamleider P&O: Er is apart budget voor 2e loopbaan, we maken daar jaarlijks 
een inschatting van met input vooraf. Dit is echter lastig te voorspellen. 
 
WOR bestuurder: Voor de helderheid hoe wij hiermee om gaan, als er een 
opleidingsplan is afgesproken wordt het uitgevoerd, het is aan de organisatie 
om daar financieel uitvoering aan te geven. 
 

5.10 
 

Leerlijn crisis communicatie 

Is nog in behandeling bij cie. PIOF. 
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7 
 

Stand van zaken instemmingsverzoeken 
 

7.1 
 

Kader blijvende Vakbekwaamheid 2022-2027 

Cie. VGWM vraagt naar het tijdpad? 
 
WOR bestuurder: Is afhankelijk van partijen, zijn we samen verantwoordelijk 
voor. Ligt ook aan de afspraken over detaillering. Als de OR meer details wil 
aanbrengen, wordt het traject langer. 
 

7.2 
 

Instemmingsverzoek vragenlijsten WBO 2023 

Cie. PIOF: er zijn punten verzameld, deze worden gedeeld. 
 
Teamleider P&O: de planning is in januari, er zit daarom wat druk op. 
 
WOR bestuurder: WOR bestuurder geeft aan dat op VIP regelmatig de stand van 
zaken met betrekking tot acties naar aanleiding van het WBO worden weer 
gegeven.  
 
De OR vraagt of het mogelijk is als OR te communiceren met de lichtkrant, de 
vraag is aan de WOR bestuurder om van dit middel gebruik te mogen maken. 
Voorzitter OR: via CIE communicatie stemt de OR de boodschap af en dan 
kunnen we de achterban informeren, vooral vrijwilligers bereik je hiermee heel 
goed. 

 

8 
 

Rondvraag 

WOR bestuurder: er is terechte onrust geweest over het naar Vesta Antwerpen 
operationeel trainen. Daarom hebben we de geplande sessies verplaatst naar 
Q2 tot en met Q4 2023. 

 
Wat betreft bestuurlijke dialoog is huisvesting ook een thema. Huisvesting is 
een redelijk groot onderwerp waar veel financiële middelen mee gemoeid gaan. 
We willen graag niet over huisvesting gaan praten tijdens de artikel 24 
vergadering, om zo de inhoud van de algemene bestuurlijke dialoog aan te 
houden. Het beeld op dit moment is dat de kazernes in eigendom in 
onderhoud qua kapitaal houdbaar zijn. In 2027 komt nieuwbouw kazerne 
Heerlen en Kerkrade. Daar gaan trajecten voor lopen, er is een nadrukkelijke 
samenhang qua dekkingsgebied. Er is geen sprake van samenvoeging van deze 
kazernes.  
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WOR bestuurder geeft aan dat eerst de bestuurlijke dialoog wordt gevoerd 
inzake huisvesting en dan pas de stap maakt naar operationele zaken waar de 
OR bij in positie komt indien nodig. 
 
Ambtelijk secretaris WOR bestuurder: contact gehad met secretariaat van 
burgemeester Dassen, er komt een uitnodiging voor een artikel 24 vergadering 
in april 2023. 

 
Voorzitter OR: Zoals aangegeven i.v.m. verkiezingen graag de periode februari/ 
maart aanhouden zodat de zittende OR deze vergadering kan houden. 
 

9 
 

Sluiting 

Voorzitter dankt aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 
11:24. 
 

 


