
 

Notulen OR vergadering  

Datum 07-12-2022 

Tijd 18:00 - 20:00 

Locatie Kazerne Sittard West vergaderruimte begane grond en teams 

Voorzitter J.Beucken 
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Opening 

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

 

Aanwezig:  

John Beucken (voorzitter), Simone Gijsen, Wim Meessen, René Bruinen, Paul 

Hanssen, Huub Pappers, Dirk Kelleter, Thei Speetjens, Roy Molin, Roger 

Pallada, Dave Jeurissen (notulist) 

Afgemeld: 

Eric Van Hoef, Roel Thewessen, Bart Pepels, Wim Plug 

Afwezig:  

Donald Berghs 
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Vaststellen/ wijzigen agenda. 

In de OV vergadering afstemmen wat we af willen hebben voor de volgende 

verkiezingen. En ook een tijdspad afspreken. 

 

Rudy maakt een eenzijdige procedure, Capra meent een stukje jurisprudentie 

te hebben waardoor ze de stap voor de rechtsgang niet willen maken. Vandaag 

is reactie gekomen op het OR reglement, WOR bestuurder geeft geen 

toestemming op het houden van verkiezingen met het ondertekende 

reglement. De brief is doorgestuurd aan Sprengers zodat dit aan het juridisch 

dossier toegevoegd kan worden. 

 

Thei Speetjens: indien er geen nieuw reglement is, blijft automatisch het 

bestaand reglement behouden. 

 

3.1 

 

Mededelingen DB OR 

In de laatste OR vergadering is een geval besproken omtrent inkoop van 

mobiele telefonie. Momenteel nemen wij dit af bij firma Kreuze en zou de 

verantwoordelijke teamleider getipt zijn dat meeliften op de aanbesteding 
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"gemeentelijke telefonie 3" een forse besparing kan opleveren van jaarlijks 

rond €57.000,- Teamleider heeft zich naar verluidt in de hoek gezet gevoeld 

en het advies van meeliften op deze aanbesteding naast zich neergelegd. OR 

wil graag deze informatie verifiëren en bespreken of er sprake is van 

moverende redenen en achtergronden. 

 

Dit is in agenda overleg gedeeld met WOR bestuurder, deze heeft aangegeven 

aan de voorkant dit soort zaken gerapporteerd te willen worden in de lijn. 

 

Live-op gebruikt veel data waardoor bundels op raken tijdens de operationele 

dienstweken. 

 

Thei Speetjens: zijn er mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan door het opraken 

van de databundels? Graag voorleggen aan de WOR bestuurder. 

 

Geeft aan dat Marc Habets in januari gaat uithelpen, gaat tevens als Manon 

terug van vakantie is men voornemens een vacature open te stellen. 

 

3.3 

 

Notitie Reanimaties 

VGWM heeft inhoudelijk besproken. Er is vanuit de organisatie een uitnodiging 

geweest om over reanimaties te praten. De meldkamer heeft een behoeftevraag 

om wel op reanimaties te gaan rijden. Thei heeft gevraagd wat de 

verwachtingen zijn, De organisatie heeft tijd nodig om dit onderwerp breed en 

grondig te onderzoeken. Thei heeft aangegeven als er plannen zijn, dat er aan 

de voorkant de OR betrokken kan zijn. 

 

Graag aangeven in OV dat dit de stand van zaken is, zodat WOR bestuurder 

formeel op de hoogte is. 

 

Meldkamer is klaar met het onderwerp reanimaties. Waar komt de laatste 

memo vandaan? Het issue is door de OR gemaakt. Centralisten krijgen een 

klacht aan de broek als ze alarmeren voor een reanimatie. 

 

Als we gaan uitrukken op reanimaties met AED, dan graag ook beschrijven in 

beleid. 

 

4.1 

 

Notulen OR vergadering d.d. 23-11-22; ter vaststelling 

Een OR Lid stelt aanpassing voor die akkoord is voor de OR, wordt via de mail 

gedeeld en aangepast. 

 

4.2 Notulen OV vergadering d.d. 09-11-2022; ter vaststelling 
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De WOR Bestuurder geeft aan dat de citaten niet kloppen. Een OR Lid heeft 

aangegeven dat de citaten wel kloppen, er is geen twijfel over de citaten van de 

notulist. 

 

We kunnen vergaderingen opnemen. 

 

er volgt een stemronde, ter ondersteuning van de notulist OR vergaderingen 

opnemen. OR is akkoord. Oproep voor stemrondje herhalen in de OV 

vergadering. 

 

4.3 

 

Actiepuntenlijst; ter kennisneming 

bijgewerkt 18-9-2022 
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Stand van zaken stukken ter informatie 

 

6.1 

 

Faciliteitenregeling 

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

Bestuurder gestuurd en antwoord gehad van Capra advocaten. 

 

De OR gaat de rechtsgang zoeken. 

 

Als een vrijwilliger VZ of secretaris is zou de ATB van toepassing zijn, 

afwijkend van de rest. Dat is vreemd en onnodig. Je krijgt een aanvullende 

aanstelling als voorzitter, geen rechtspositionele beroepsaanstelling. 

 

We gaan eerst het gedeelte 13 of 15 leden afhandelen in de rechtzaak, daarna 

volgen mogelijk nog andere inhoudelijke aanpassingen ter bespreking. 

 

6.2 

 

Informatiebrief Werkwijze bij veiligheidsvraagstukken 

VGWM heeft in behandeling. 

 

6.3 

 

Leerlijn Communicatie 

PIOF: op het moment dat opleidingsplannen opgesteld worden, dient dat ter 

instemming aangeboden te worden. 

 

6.4 

 

Informatiebrief invulling artikel 9f:7 CAR-UWO 

PIOF gaat het dossier verder oppakken en een advies maken als reactie op de 

laatste brief van de WOR bestuurder. 

 

6.5 Informatiebrief aanbesteding kleine voertuigen en laadinfrastructuur 
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 VGWM heeft vragen gesteld en antwoorden gekregen waar ze niet tevreden 

over zijn. 

 

Kleine voertuigen ter info, laadinfrastructuur ter instemming, gaan we daarmee 

akkoord? 

 

de Voorzitter licht toe dat de eerste aanbesteding kleine voertuigen een mild 

hybride betreft en daarom is er nog niets te laat. De aanbesteding elektrische 

voertuigen willen we ter instemming hebben. 

 

VGWM heeft alleen inhoudelijk bekeken, is de commissie onbekend of het ter 

instemming moet of niet. 

 

6.6 

 

Vaststellen tekstuele formulering missie en visie VRZL 

Ter informatie aangenomen. Kan van de agenda af. 

 

6.7 

 

Evaluatie PMO 2022 voor niet-repressief beroepspersoneel 

Wordt door VGWM met Janna besproken. 

 

6.8 

 

Beleid camerabeelden VRZL 

DB heeft van de functionaris gegevensbescherming, een beleidsstuk 

camerabeelden ontvangen. Dit stuk is opgesteld en staat klaar om in te 

brengen in het DO, vraag van de funcionaris om het vooraf met de OR door te 

nemen. Ingedeeld bij PIOF. 

 

Thei geeft aan dat het een groot stuk is en daardoor niet geschikt voor de 

mensen. 

 

Het stuk is in behandeling bij PIOF, er zijn veel onduidelijkheden die door ons 

niet gebruikt worden. Het stuk is inderdaad moeilijk leesbaar en dat gaat PIOF 

terugkoppelen. 

 

6.9 

 

Uitgangspunten werkbegroting 

stuk ter info, wordt door controller met PIOF besproken in eerstvolgend 

overleg 

 

7 

 

Stand van zaken adviesaanvragen 

 

8 

 

Stand van zaken instemmingsverzoeken 

 

8.1 Instemmingsverzoek WBO 2023 
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 Is van verschillende OR leden informatie gevraagd en vragen gesteld aan Janna, 

Janna heeft terecht gevraagd om 1 aanspreekpunt en een vragenbundel te 

ontvangen, het liefst op korte termijn i.v.m. planning. PIOF heeft Janna 29-11 

met bijlage "vragenlijst reactie PIOF" geïnformeerd. 

 

PIOF heeft punten verzameld en doorgestuurd, Huub heeft daarna met Janna 

besproken. Er komen drie toegevoegde vragen over integriteit. Het thema 

bedrijfscultuur is aangedragen, als het WBO wordt uitgevoerd komen vanzelf 

antwoorden op dit thema, er hoeft daarom geen extra vraag toegevoegd te 

worden. 

 

Thei: directe leidinggevende is een belangrijke, als je over hoger 

leidinggevenden iets kwijt wil, kan dat nu niet. 

een OR Lid Leest drie toegevoegde vragen voor waarin dit wel mogelijk is. 

 

Stand van zaken is het toevoegen van de vragen, gesprekken zijn gelopen en 

afstemming is geweest. De samenvatting wordt gedeeld, OR is akkoord met de 

huidige stand van zaken en aanpassingen. 

 

Extra vraag: Onderzoek van Mevr. Goldsmit, wat zijn daaruit vloeiende acties?  

Er is een totaaloverzicht van onderzoeken waar dat ook in zit, wordt 

opgevraagd. 
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Rondvraag 

Thei: innovatie is schijnbaar besloten landelijk de Jan van der Heijden prijs af te 

schaffen, is er ergens nog mogelijkheid om innovatie te stimuleren? Wordt in 

de OV aangedragen. 

 

Er zijn casussen betreffende 4+2 uitrukken en dat aanvullend een complete TS 

bij gealarmeerd wordt. Hoofd IB doet navraag bij kazernechefs bij het 4+2 

uitrukken. Er zijn vragen of de TS 4+2 systematiek nog altijd gedragen en 

actueel is. 

Bijvoorbeeld: 

Als we uitrukken voor een binnenbrand uit, 4+2 met ladder ingezet en de 

volgende beroepskazerne komt dan met TS6 na. 

Als we naar een waterongeval gaan, moeten we met TS6 uitrukken, maar 

hebben we ook een ladder nodig. 

 

Voor centralisten is dat soms erg lastig, vooral als voertuigen zich niet 

inmelden en daarmee niet gekoppeld zijn. 
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Vorige vergadering de vraag gesteld hoe zit het met Europese wetgeving over 

vrije instroom vrijwilligers, Léon heeft bevestigd dat de vrije instroom 

vrijwilligers behouden kunnen blijven zoals nu is. 

 

Onderwerp GIM; voor het COPI zijn bezwaren en bedenkingen gedeeld. Er is 

afgesproken dat er een proefperiode voor het OT gaat starten, deze zaken zijn 

echter niet vastgelegd. Is niet bekend wat de termijnen en afspraken zijn. OR 

wil graag vanuit PIOF de zaken toch nog vastleggen. WOR bestuurder wordt 

teruggekoppeld dat de adviesaanvraag nieuw ingebracht moet worden. 

 

We krijgen 1,3 miljoen vanuit het ministerie, we gaan in de OV vragen waar dat 

geld voor bedoeld is. 
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Sluiting 

Voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  

 


