
 

Notulen Overlegvergadering 
Datum 07-12-2022 

Tijd 20:00 - 22:00 

Locatie Kazerne Sittard West vergaderruimte begane grond en Teams 

Voorzitter Léon Houben 
 

  

0 
 

Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. 
 

Aanwezig: John Beucken, Léon Houben (voorzitter), Simone Gijsen, Evy Bougie, 
Wim Meessen, René Bruinen, Huub Pappers, Paul Hanssen, Dirk Kelleter, Thei 
Speetjens, Roy Molin, Roger Pallada, Petro Winkens, Dave Jeurissen (notulist). 
Afgemeld: Eric Van Hoef, Roel Thewessen, Bart Pepels, Wim Plug, Manon Weijts. 
Afwezig: Donald Berghs. 
 
Voorzitter opent om 20:17u de vergadering i.v.m. problemen met ophalen van 
de teams vergadering. 
 

1 
 

Vaststellen/ wijzigen agenda. 

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3.1 
 

Mededelingen DB OR 

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

3.2 
 

Mededelingen WOR Bestuurder 

Vorig onderwerp is in agenda overleg gedeeld en vervolgens besproken in de 
lijn met betrokkenen. Als de specialist inkoop kansen ziet voor de organisatie, 
doet hij daar voortaan bij de directie ook ongevraagd advies voor. Daar waar 
efficiency gehaald kan worden wil men gebruik van maken. 

Voorzitter OR geeft aan dat er inhoudelijk op het onderwerp ook praktische 
problemen kunnen optreden, omdat we nu geen onbeperkte data hebben. 
WOR bestuurder geeft aan met data overloop bundels te werken, als het goed 
is wordt daarmee het probleem opgelost. Wordt voor de volgende keer nog 
eens voor de zekerheid geverifieerd. OR Lid vraagt naar de gezamenlijke 
inkoop met bijvoorbeeld zuid-6. Doen we dan een bundeling van OR'en of wat 
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wordt de werkvorm dan? WOR bestuurder geeft aan als er zaken adviesplichtig 
is, we het WOR traject doorlopen. 

 
Manager C&R en Bedrijfsvoering heeft een mededeling over de aanbesteding 
voor bedrijfsvoering ondersteunend pakket, zijn al meerdere regio's mee aan 
het werk en PVE's zijn daarmee ook goed doorleeft en uitgewerkt. Zijn in 
voorbereidende fase, betreft een vooraankondiging. 

 
WOR bestuurder: acties vanuit werkbelevingsonderzoeken zijn in een 
totaaloverzicht gebundeld en vandaag gedeeld met de OR. Er zijn zaken blijven 
liggen, in de samenvoeging komen deze opnieuw onder de aandacht. 

 
Koppeling nieuwsberichten middels lichtkranten op de kazernes zijn verkend, 
er wordt mediabeleid op ontwikkeld. 

 
Klachtencommissie mensen zijn voorgesteld op VIP. 

 
Dan is er nog een terugkoppeling op het gebied van het centrum voor 
vakbekwaamheid, teamleider geeft aan eind Q1 het “kader blijvende 
vakbekwaamheid” klaar te hebben. 
 

3.3 
 

Notitie Reanimaties 

Er zijn gesprekken geweest tussen VGWM en WOR bestuurder, parallel nog een 
gesprek tussen VGWM lid en teamleider Kaderstelling. 
 
WOR bestuurder gaat uitvragen of en welke behoeftevraag er is vanuit 
ambulancezorg. Er komt een multidisciplinaire afstemming binnen het 
meldkamer domein, ter verduidelijking voor en ondersteuning van centralisten. 
Tot die tijd blijft de huidige werkwijze behouden. 
 

4.2 
 

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

Afspraak gemaakt voortaan geen citaten op te nemen in de verslagen. Men 
gaat akkoord met voorgestelde tekstuele wijzigingen van de WOR bestuurder 
en na aanpassing mag het verslag als vastgesteld gedeeld worden. 
 

4.3 
 

Actiepuntenlijst; ter kennisneming 

Er komt een update en deze wordt gedeeld met Evy. 
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6 
 

Stand van zaken stukken ter informatie 

6.1 
 

Faciliteitenregeling 

Er zijn nog briefwisselingen geweest. Het OR reglement is ook gedeeld. 
 

6.2 
 

Informatiebrief Werkwijze bij veiligheidsvraagstukken 

Er wordt een brief opgesteld naar de WOR Bestuurder. CIE VGWM levert een 
conceptbrief aan de secretaris aan. Er wordt besproken dat er over 
uitlaatgassen nog Arbo zaken actueel zijn. Overleggen gaan goed en zijn 
constructief. 
 

6.3 
 

Leerlijn Communicatie 

PIOF vraagt als uit deze leerlijn opleidingsplannen volgen, deze met een 
instemmingsverzoek voorgelegd worden? 
Manager C&R en Bedrijfsvoering: MOTO beleidsplan gaat later nog komen, 
hierin gaat bijvoorbeeld ook toetsing opgenomen worden. Met de leerlijn wil 
men hulp bieden aan de inhoudelijke kennis, alsook de gesprekken te voeren 
om intrinsieke motivatie te bevorderen. 
 

6.4 
 

Informatiebrief invulling artikel 9f:7 CAR-UWO 

De OR heeft een reactiebrief verstuurd en een antwoord ontvangen.  
 

6.5 
 

Informatiebrief aanbesteding kleine voertuigen en laadinfrastructuur 

Inhoudelijk is het namens OR akkoord. Kan van de agenda af. 
WOR bestuurder doet de toezegging als elektrische voertuigen aanbesteed 
worden, conform WOR aangeleverd wordt. 
 

6.6 
 

Vaststellen tekstuele formulering missie en visie VRZL 

WOR bestuurder: A3 werkplannen komen eraan. Is ter kennisname 
aangenomen en onderwerp kan van de agenda af. 
 

6.7 
 

Evaluatie PMO 2022 voor niet-repressief beroepspersoneel 

Ter kennisneming aangenomen, deelname is laag en wordt nog mondeling 
besproken tussen VGWM en Janna. Kan daarmee van de agenda af. 
 

6.8 
 

Beleid camerabeelden VRZL 

PIOF ziet veel onduidelijkheid en gaat steller van het stuk vragen om 
verduidelijking. Moeilijke materie en is een lang stuk dat uiteindelijk leesbaar 
moet gaan worden voor mensen die niet thuis zijn in deze materie. 
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WOR bestuurder geeft aan dat het vooral een voorbespreking is, komt na 
gesprekken in brede zin (ook andere teams) ook formeel aangeboden conform 
WOR. 
 

6.9 
 

Uitgangspunten werkbegroting 

Ter kennisname aangenomen, kan van de agenda af. 
 

7 
 

Stand van zaken adviesaanvragen 

WOR bestuurder geeft aan dat er verduidelijkingen zijn gemaakt, geen 
wijzigingen. GIM COPI is niet aan de orde. OR lid: er zijn twee harde piketten in 
de begroting voor OT en COPI, dan gaat het momenteel over allebei. 
WOR bestuurder stelt daarop voor een nieuw directiebesluit te vormen. Men 
neemt dan de uitkomst van de besprekingen mee en hoopt daarmee in tempo 
de adviesaanvraag af te ronden. 
 

8 
 

Stand van zaken instemmingsverzoeken 
 

8.1 
 

Instemmingsverzoek vragenlijst WBO 2023 
Er wordt verduidelijking gegeven van de opmerkingen van de OR en de 
opgenomen vragen. Binnen de OR en met Janna afgestemd en kan wat betreft 
OR afgehandeld en uitgevoerd worden. 
 

9 
 

Rondvraag 

OR lid: innovatie Jan v/d Heijden prijs is afgeschaft, is het onderwerp innovatie 
dan geborgd? 
WOR bestuurder vraagt na in het RCDV. 
 
Voorzitter OR: is het incidenteel of structureel om mensen uit dienst als zzp’er 
in te huren? WOR bestuurder geeft aan dat dit incidenteel en nadrukkelijk geen 
standaard oplossing is. 
 
WOR bestuurder licht toe dat Covid en opvang asielzoekers momenteel niet op 
het budget drukken, we hebben extra opdrachten en moeten wendbaar zijn 
voor crisissen. In het kader van deze extra taken komt een opdracht 
uitgeschreven vanuit het ministerie voor coördinatie van langdurige crisis. Het 
gaat daarom om extra financiële middelen, zogenaamd gelabeld geld. 
 

10 
 

Sluiting 

Voorzitter sluit de vergadering om 21:50u 
 

 


