
 

 

 

Notulen OR vergadering 

Datum 14-09-2022 

Tijd 8:00 - 10:00 

Locatie Kazerne Sittard West vergaderruimte begane grond 

Voorzitter J.Beucken 
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Opening 

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

 

Aanwezig:  

John Beucken (Voorzitter), Dave Jeurissen (Notulist), Eric Van Hoef, Wim 

Meessen, Dirk Kelleter, Roger Pallada, Simone Gijsen, Roy Molin, Thei 

Speetjens, Roel Thewessen, Wim Plug 

Afgemeld:  

Huub Pappers, Bart Pepels, Paul Hanssen 

Afwezig zonder kennisgeving:  

Donald Berghs 

 

0.1 

 

Toelichting Dhr Charles Willemsen mbt implementatie GIM 

Dhr. Charles Willemsen is vanuit zijn rol als projectleider uitgenodigd en 

aanwezig om een toelichting te geven op de besluitvorming omtrent het 

onderwerp: "Implementatie GIM". Uitgangspunt vanuit het projectteam is de 

behoefte aan geografische informatie ten behoeve van crisismanagement ten 

tijde van een incident. Daarnaast zijn voorwaarden gesteld in de vorm van de 

behoefte aan een kleine groep met hard piket, zodat enerzijds garanties zijn 

voor de functionaris en anderzijds de kwaliteit, routine en diepgang kunnen 

worden geborgd aangevuld met specifieke opleiding en training. 

 

De OR reageert ontsteld over de procesgang van het besluitvormingstraject en 

de rol van de OR, een aantal zaken zijn, zoals ook in briefwisseling tussen OR 

en WOR bestuurder aangegeven, niet goed verlopen. Verzoeken zijn aangepast 

en teruggetrokken (deelonderwerp: GIM COPI). Dhr. Willemsen licht zijn 

veronderstelling toe dat de OR tijdig meegenomen was. Ook geeft dhr. 

Willemsen aan dat uitvraag is gedaan bij verschillende functionarissen. De OR 

heeft van de groep HOvD's echter signalen ontvangen dat men niet is 

meegenomen. Men spreekt af voortaan beter samen te werken vanaf het begin. 
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Ten slotte licht dhr. Willemsen toe hoe het onderwerp "GIM COPI" tot stand 

gekomen is en wat daarbij de processtappen en afspraken zijn geweest. De OR 

heeft aangegeven dat de besluitvorming hierin niet op basis van samenwerken 

tot stand is gekomen binnen de projectgroep en tussen de OR en projectleider. 

Actie: Afgesproken is dat de groep HOvD's betrokken gaan worden door dhr. 

Willemsen in hun ervaringen en behoeften voor de GIM. 

 

0.2 

 

Afspraken effectief en efficiënt vergaderen> 

Werkdruk: 

De agenda is overvol, termijnen zijn door de WOR bestuurder binnen het 

zomerreces gesteld en de toelichting van dhr. Willemsen heeft ook veel tijd in 

beslag genomen. De OR komt overeen dat er op gebied van samenwerken veel 

te halen valt om de werkdruk te verminderen. 

Actie: De OR neemt dit op in de volgende OV vergadering en wordt een 

onderwerp van gesprek tijdens de heisessie 5-10-22. Daarnaast wordt een 

brief opgesteld met een stuiting van de gestelde termijnen vanaf heden 14-9-

2022 in te laten gaan. 

 

1 

 

Vaststellen/ wijzigen agenda. 

Voorzitter VGWM vraagt om een stand van zaken over de onderwerpen 

"meldkamer" en "blijvende vakbekwaamheid". 

Actie: Wordt aan OV vergadering toegevoegd. 

 

2.1 

 

Mededelingen DB 

WBO 2023: 

Stand van zaken volgt na werkafspraak delegatie OR en Arbo medewerker. 

 

2.2 

 

Mededelingen OR 

Voorzitter: Dave Jeurissen benaderd om tijdelijk een gedeelte van de 

werkzaamheden van de Ambtelijk Secretaris waar te nemen, OR is akkoord. 

 

2.3 

 

Heisessie 05-10 OR - Directie 

Komt een voorbereiding sessie voor de OR, datum volgt. 

 

2.4 

 

Brieven 

Reanimaties 2022 definitief: 

Een OR-lid geeft aan dat dit stuk niet naar tevredenheid is opgesteld, er zijn 

een aantal inhoudelijke hiaten waaraan behoefte is om te bespreken. 

Actie: in de komende OV vergadering agenderen dat de OR een nieuwe 

aangepaste notitie verzoekt en VGWM licht dan toe waar de pijnpunten liggen. 
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2.5 

 

OV vergadering; voorbespreking 

 

3.1 

 

Notulen OR vergadering d.d. 20-07-2022; ter vaststelling 

Notulen worden onder afgesproken tekstuele wijzigingen goedgekeurd. 

 

3.2 

 

Actiepuntenlijst; ter kennisneming 

 

3.3 

 

Notulen Artikel 24 vergadering 

Notulen zijn niet behandeld, blijft op de agenda voor de volgende vergadering. 

 

5 

 

Stand van zaken stukken ter informatie 

 

5.1 

 

Faciliteitenregeling 

De OR ziet het als een slecht onderbouwd stuk waarin tevens een aantal zaken 

niet kloppend zijn. De OR leest een algemene toon van inkrimpen op 

faciliteiten en capaciteit.  

 

Daarbij staat een koud bezuinigingsvoorstel haaks op voornemens van 

gedegen samenwerking. OR wil graag onderbouwing ontvangen en dan 

tegenargumenten vormen. 

 

Actie: voor de OV vergadering op 28-9-2022 doet de voorzitter uitvraag voor 

woordvoerders en inhoud, graag aanleveren aan secretaris. 

 

Actie: Er wordt nog een concept brief gedeeld, voorbereid door de jurist die de 

positie van de OR verduidelijkt. 

 

5.2 

 

Informatiebrief Werkwijze bij veiligheidsvraagstukken 

In behandeling bij commissie VGWM. 

 

5.3 

 

Financiële stand van zaken 

PIOF: veel brieven, wezenlijk belangrijk. Met controller René Thain 

doorgenomen in commissievergadering PIOF. Er is duidelijkheid verschaft 

omtrent de FLO gelden, het is niet in de reserves ondergebracht maar naar 

voorzieningen verplaatst. Daarmee heeft het geen invloed op indexaties of 

negatieve balansen. Dit is in het voordeel van garanties op de gelden. 

Bestuurlijk loopt het gesprek waarin financiën worden besproken om dit op te 

vangen. 
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De Gemeenschappelijke Regeling is veranderd, in de lijn van de wet 

veiligheidsregio's, hierin zijn wij niet meegenomen als OR.  

Actie: PIOF stelt een conceptbrief op. 

 

Er loopt een aanbesteding om CODA in de cloud te krijgen in verband met 

cybersecurity. Hierdoor is ook een traject van overwegen van aanbesteding 

voor de gehele ICT omgeving. Daar zijn al voorbereidende werkzaamheden in 

uitgevoerd en de OR is vooralsnog hierin niet meegenomen. Er is 

onduidelijkheid of de regels van aanbesteding van ICT algemeen de afgelopen 

jaren bij PIT volgens wetgeving is verlopen. 

Actie: PIOF stelt een conceptbrief op. 

 

5.4 

 

Informatiebrief Arbo-rapportage 2021 

VGWM komt daar volgende vergadering op terug. 

 

Vraag vooraf is om het melden aan de OR bij zaken waarbij de arbeidsinspectie 

betrokken is. Dit wordt momenteel niet uitgevoerd, is wel afgesproken met 

WOR bestuurder. 

 

Actie: Wordt geagendeerd voor de komende OV vergadering. 

 

5.5 

 

Informatiebrief herbenoeming leden klachtencommissie 

CIE VGWM neemt het stuk in behandeling. 

 

Er zijn twijfels over de drempel van de systematiek om een klacht te melden, 

VGWM wordt verzocht bij behandeling van het stuk aandacht te hebben voor 

de systematiek. Dit geldt overigens ook voor het onderwerp 

vertrouwenspersoon. 

 

5.6 

 

Informatiebrief leerlijn crisiscommunicatie 

Vooraf opmerking vanuit PIOF: Opleidingsplan gaat instemming voor nodig 

zijn, missen de uitwerking hiervan in dit stuk. 

 

Actie: OR wordt verzocht kennis te nemen voor de volgende vergadering, wordt 

niet toegewezen aan een commissie en blijft een stuk in behandeling door 

gehele OR. 

 

5.7 

 

Informatiebrief invulling artikel 9f:7 CAR-UWO 

Aan PIOF toegewezen. 
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Anderhalve week voor einde zomerreces wordt deze info gedeeld met een 

nadrukkelijke termijn van 6 weken. 

 

Actie: OR gaat deze termijn stuiten middels een brief. 

 

5.8 

 

Formatieoverzicht 

In behandeling bij commissie PIOF. 

 

5.9 

 

Jaarverslag Vertrouwenspersoon 

CIE VGWM geeft aan dat op dit onderwerp hetzelfde geldt als het onderwerp 

Arbo rapportage onder 5.5: Informatiebrief herbenoeming leden 

klachtencommissie. 

 

Er zijn twijfels over de drempel van de systematiek, VGWM wordt verzocht bij 

behandeling van het stuk aandacht te hebben voor de werkwijze. Daarnaast 

wordt door de VGWM commissie aangegeven dat de informatie zeer summier 

wordt gerapporteerd en neemt dat mee. 

 

6 

 

Stand van zaken adviesaanvragen 

Geen nieuwe adviesaanvragen ontvangen. 

 

6.1 

 

WGA/ ZW eigenrisicodragerschap (ERD) 

Informatiebijeenkomst geweest, zijn geen negatieve geluiden over deze 

werkwijze. Regeling gaat over mensen met tijdelijke aanstelling die ziek uit 

dienst gaan. Impact is gering, kan over 1 of 2 casussen gaan.  

 

Actie: Voorstel voor positief advies is akkoord namens de OR. 

 

6.2 

 

Aanpassen Organisatie 

Geen vragen, voldoende informatie. Echter helaas weer een voorbeeld van late 

informatievoorziening. 

 

6.4 

 

Uitwerkingsbesluit Mandaten 

Aan PIOF toegewezen 

Actie: PIOF stelt een advies op 

 

7 

 

Stand van zaken instemmingsverzoeken 

Geen nieuwe instemmingsverzoeken ontvangen. 
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7.1 

 

Definitief besluit instemmingsverzoek Expositieprotocol en vaccineren 

medewerkers 

OR stemt in met afhandeling van dit onderwerp, gaat van de agenda af. 

 

8 

 

Rondvraag 

Een OR-lid geeft aan dat er een veelheid van stukken en informatie op tafel 

ligt. Het is te veel. 

 

OR: Er is onvolledig voorbereid kunnen worden op deze overvolle agenda na 

het reces. 

 

Een OR-lid vraagt over de vacante functie dagdienst Beek, functioneel 

beheerder, klopt de loonschaal wel? Wordt uitleg gegeven dat de functienaam 

niet de salarisschaal aangeeft, vraag wordt gesteld of hier mogelijk gebruik 

gemaakt kan worden van cijfers zoals ook bij de kazernechefs het geval is? 

Actie: PIOF 

 

Salarisstroken vanaf februari geen garantie uitloop toelage ontvangen, hebben 

anderen dit ook gehad? Als er in systemen mankementen zijn heeft de OR daar 

een signalerende taak in, als het meerdere gevallen betreft gaat de OR hiermee 

verder. 

Actie: Aanleveren aan PIOF als iemand of collega's hier ook last van heeft 

gehad. 

 

VGWM: stavaza "meldkamer" en "blijvende vakbekwaamheid" vanuit de WOR 

bestuurder? Dossier ligt stil of krijgen wij geen info? 

Actie: Wordt geagendeerd voor het OV, kan dan mondeling toegelicht. 

 

Stand van zaken 2e loopbaanbeleid: GO komt 22-9 bijeen met de 

bestuurder/commandant. Er is contact geweest om af te stemmen wat beide 

gremia GO en OR. Uitkomsten worden daarna gedeeld. 

 

Voorzitter: Dave naast notuleren en brieven opstellen ook werkzaamheden ten 

behoeve van de agenda, gaat dan werken in ibabs. OR is akkoord, vraag wordt 

gesteld of dan ook de verkiezingen daar neergelegd kunnen worden (normaal 

taak ambtelijk secretaris). Dit wordt uitgezocht of dat middels huidige 

werkwijze mogelijk is of een (tijdelijke) aanstelling moet zijn. 

 

VGWM: Verlichting panelen in TS aangeven of daar last van wordt ervaren? 

Actie: VGWM aanleveren 
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OR-lid vraagt naar het verkiezingsreglement, stavaza? 

Actie: Rudy v/d Stege heeft een brief opgesteld met aanbevelingen, Punt en 

brief wordt aan de agenda toegevoegd voor volgende OR vergadering. 

 

9 

 

Sluiting 

Voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering 

om 10:00u. 

 

 


