
 

Notulen OR vergadering 
Datum 23-11-2022 

Tijd 8:00 - 10:30 

Locatie Kazerne Sittard West en Teams 

Voorzitter J.Beucken 
 

  

0 
 

Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering 
om 8:10 i.v.m. technische problemen (niet kunnen ophalen agenda in teams 
tablet). 
 

Aanwezig:  

René Bruinen, John Beucken (voorzitter), Roel Thewessen, Roger Pallada, Wim 
Meessen, Paul Hanssen, Wim Plug, Simone Gijsen, Dirk Kelleter, Eric Van Hoef, 
Dave Jeurissen (notulist). 
Afgemeld:  

Roy Molin, Bart Pepels, Huub Pappers, Thei Speetjens. 
Afwezig:  

Donald Berghs. 
 

1 
 

Vaststellen/ wijzigen agenda. 

OR-Lid toevoeging voor rondvraag over vacature hybride vrijwilliger, staat 
part-time bij geschreven. Dit is nieuw. Neemt contact op met betreffende KC 
ter verduidelijking. 
 
Mededeling PIOF: Training financieel zijn 2 commissieleden aangemeld. In 
januari 2023 start de cursus, breed programma en raakt voldoende diepte. 
PIOF heeft WBO vragen gebundeld en besproken. 

 

3.1 Mededelingen DB 

Gesprek Mark Habets gehad, kan vanaf de volgende vergadering 4u in de week 
ondersteunen. Kan later ook in de werving van een nieuwe AS ondersteunen. 
Inhuur is akkoord. 
 
Incident medegedeeld over explosiemeters, er zijn vanuit fabrikant software 
matige gebreken geconstateerd. Er zijn veel klachten geweest van 
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meetwaarden, het is goed dat de gebruikers gekend worden in de klachten. 
Middels update van de software zou het probleem verholpen moeten zijn, als 
dat zo is zullen gebruikers ook weer opnieuw vertrouwen moeten krijgen in de 
apparatuur. VGWM vraagt terugkoppeling aan ARBO coördinator. 
 
OR heeft budget voor jaarlijkse trainingen. Trainers proberen de opdrachten uit 
te breiden, als budgetverantwoordelijke de rem erop. Willen het gedeelte 
spoorboekje en art. 24 afmaken met de bestaande inhuur. 
 

3.3 
 

Notitie Reanimaties 

Er is een voorstelbrief gemaakt met input van VGWM. Deze moet worden 
besproken. 
 

3.4 
 

A4 over bedrijfsvoering (CIE PIOF) 

Bijlage is gedeeld met de secretaris. Heeft helaas de agenda niet bereikt, gaat 
alsnog gedeeld worden. 
 

4.1 
 

Notulen OR vergadering d.d. 09-11-2022; ter vaststelling 

Ter vaststelling. 

 

4.2 
 

Notulen OV vergadering d.d. 09-11-2022; ter bespreking 

Algemene toon van WOR bestuurder wordt niet gewaardeerd. Er zijn een aantal 
passages in de notulen waarvan de stijl niet als prettig wordt ervaren, 
onderwerp kleding is daar een goed voorbeeld van. OR leden delen hun 
mening hierover, sommigen accepteren de manier van communiceren en 
stellen zich dan zakelijker op maar steunen de leden welke zich onprettig 
voelen bij de manier van communiceren. 
 
Er is een vertrouwelijke casus met de WOR bestuurder besproken. We zullen er 
op toezien dat het schaden van collega's niet zal gebeuren en correct wordt 
afgehandeld. 
 

OR-lid roept op om met tijdspaden te gaan werken, vaak loopt de tijd weg in 
belangrijke stukken waardoor de kwaliteit verloren gaat. 
 

Voorzitter geeft aan dat hij het signaal wil doorgeven aan WOR bestuurder. 
Ideeën zijn welkom. 
 

4.3 
 

Actiepuntenlijst; ter kennisneming 

bijgewerkt 18-9-2022 
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6.1 
 

Faciliteitenregeling 

Sprengers Advocaten heeft een brief uit naam van de OR naar de WOR 
Bestuurder gestuurd. 
 

Rudy v/d Stege heeft teruggekoppeld, WOR bestuurder heeft advocatenkantoor 
Capra in de arm genomen, er gaat een rechtszaak volgen. 
 

6.2 
 

Informatiebrief Werkwijze bij veiligheidsvraagstukken (VGWM) 

Er wordt geen antwoord gegeven op de vraag, als er een dubbele ja wordt 
gegeven door WOR bestuurder dan dienen procedures opgesteld te worden. 
 
VGWM pakt het verder op en koppelt volgende vergadering terug. 
 

6.3 
 

Leerlijn Communicatie (PIOF) 

PIOF heeft gekeken naar het stuk. Het gaat om gemeente ambtenaren die in 
piketrol werkzaam zijn voor VRZL. Daarom zijn hierop volgende 
opleidingsplannen ter instemming aan te bieden. Als daar verschil van 
opvatting zou zijn, moet dat juridisch uitgezocht worden. 
 

6.4 
 

Informatiebrief invulling artikel 9f:7 CAR-UWO (PIOF) 

PIOF heeft opmerkingen op de reactiebrief van WOR bestuurder en wil die 
graag in de volgende OV bespreken. 
 

6.5 
 

Informatiebrief aanbesteding kleine voertuigen en laadinfrastructuur (VGWM) 

Gesprekken zijn gevoerd, naar aanleiding van: afzuigingen in kazernes is een 
onderwerp dat VGWM onder de aandacht wil brengen maar los van dit 
onderwerp gaat inbrengen. 
 

6.6 
 

Vaststellen tekstuele formulering missie en visie VRZL 

Ingedeeld bij PIOF 
 

6.7 
 

Evaluatie PMO 2022 voor niet-repressief beroepspersoneel (VGWM) 

De lage deelname wordt door VGWM nog besproken met Janna. Kwaliteit van 
rapportage laat te wensen na volgens een OR-lid. Ook kan het zijn dat 
collega’s het onprettig vinden hun medische gegevens openlijk te delen met de 
werkgever. 
 

8.1 
 

Instemmingsverzoek WBO 2023 (PIOF) 

Was geplaatst bij communicatie, wegens ziekte van OR-lid gaat het tijdelijk 
naar PIOF, daarom aanreiken aan secretaris van de commissie PIOF en 
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secretariaat OR. Dan worden de vragen gebundeld en besproken met Janna. 
 
OR-lid geeft aan dat de belasting leidinggevenden groeit door het 
werkbelevingsonderzoek. De werkdruk stijgt en is niet terug te vinden in de 
uitslagen, er zijn geen doelgroepen uit te splitsen. 
 
Collega's vullen niet meer graag onderzoeken in, ze zijn enquête-moe. 
 
OR-lid heeft gevraagd of een vraag toegevoegd kan worden over ATB, dit is 
moeilijk. 

 
VGWM heeft aangegeven dat er wel over direct leidinggevende vragen zijn, 
maar hoger leidinggevenden of directie niet. Toevoegen van deze vragen 
ontmoeten veel weerstand. Juiste formulering vinden is volgens Janna het 
probleem. 
 

9 
 

Rondvraag 

OR-lid heeft aangegeven een brief te willen sturen naar WOR bestuurder over 
kleding. Dat we aangeven dat kleding onder Arbo valt en daarom graag 
betrokkenheid willen blijven hebben. Een ander OR-lid vult aan dat we moeten 
weten waar het om gaat, welke werkzaamheden gaan we doen met deze 
kleding. 
 
OR-lid: Er staat op de "vakmanschapp" een stuk van een collega vrijwilliger 
over de taakdifferentiatie, graag uitleg van de WOR bestuurder over dit 
onderwerp. 
 
OR-lid geeft aan dat kledingpakketten op de 24u dienst zijn geënt en 
dagdiensten en officieren in piketten daardoor onvoldoende kleding hebben. 
Simone legt de vraag neer bij kaderstelling. 
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10 
 

Sluiting 

Aansluitend op de vergadering komt dhr. Roger Kremer, specialist inkoop, 
algemene uitleg geven over aanbestedingstrajecten. 
 
Team inkoop faciliteert andere functionarissen bij inkoop trajecten, niet alle 
inkoop gaat via IA&F ook andere afdelingen doen zelf inkoop. Soms worden 
daar ook besluiten genomen welke inkoop technisch niet altijd even handig 
zijn. Inkoop doet zijn best om functionarissen met templates, documenten en 
mondeling raad en daad bij te staan. Europese aanbestedingen worden in de 
regel altijd begeleid door Inkoop. 

 

Er is een casus besproken omtrent inkoop van mobiele telefonie 
abonnementen. Een teamleider is schriftelijk getipt om VRZL te laten 
deelnemen aan de landelijke aanbesteding vanuit de VNG aan “GT mobiel 3”. 

Tevens is een teams meeting geweest met deze teamleider + medewerker 
contactpunt, de landelijke projectleider vanuit de VNG en de coördinator vanuit 
het NIPV. Daarna is nog een motivatie voor deelname opgesteld en 
toegestuurd. Maar uiteindelijk heeft teamleider ervoor gekozen om niet deel te 
nemen, daar hij zich niet in een hoek wilde laten plaatsen.  

 

OR wil graag deze informatie verifiëren bij WOR bestuurder en bespreken of er 
sprake is van moverende redenen en achtergronden. 
 
Algemene toelichting hoe aanbestedingen gedaan worden en wat Europees 
aanbesteden inhoudt. Ook hoe de dienstvoertuigen aanbesteding verloopt. 

 
Voorzitter bedankt dhr. Kremer voor zijn aanwezigheid en uitleg en sluit de 
vergadering om 11:30u. 
 

 


