
 

Notulen OR vergadering VERTROUWELIJK 

Datum 11-01-2023 

Tijd 8:00 - 10:00 

Locatie Kazerne Sittard West conferentieruimte begane grond en Teams 
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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, Wim Plug, René 

Bruinen, Paul Hanssen, Huub Pappers, Roy Molin, Roger Pallada, Dave Jeurissen 

(notulist) 

Afgemeld: 

Eric Van Hoef, Roel Thewessen, Bart Pepels, Thei Speetjens, Dirk Kelleter 

Afwezig:  

Donald Berghs 
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Vaststellen/ wijzigen agenda. 

PIOF stelt voor publicatie van het jaarverslag 2022 voor de artikel 24 

vergadering te organiseren. 

Voorzitter geeft aan dat de artikel 24 vergadering tijdens reces in de carnaval 

vakantie is gepland. Er zijn een aantal afmeldingen en leden die wel kunnen. 

Voorstel is om de artikel 24 uit te stellen naar een later moment. DB pakt dit 

op met de WOR bestuurder. 

 

 

2.2 

 

Mededelingen DB OR 

Het proces over de faciliteitenregeling en OR reglement loopt nog, vooralsnog 

is nog niks bekend wanneer een en ander in de rechtsgang plaatsvindt. Er zijn 

twee keuzes, of we gaan een jaar verkiezingen uitstellen, of we gaan op basis 

van het huidig reglement de verkiezingen organiseren.  

OR komt overeen een brief op stellen verkiezingen uit te gaan zetten op basis 

van huidig reglement, en deze voor te leggen aan de WOR bestuurder. 
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Er is overleg geweest met hoofd P&O en voorzitter OR over het invullen van de 

functie ambtelijk secretaris. P&O wil graag wachten tot maart voor het 

openstellen van de vacature. De OR wil graag de functie ingevuld hebben en 

vraagt aan te dringen op invullen van de vacature. Wordt een brief gemaakt aan 

de WOR bestuurder. 

 

Er is op intranet op 7 december een bericht gedeeld over vrijstelling van ATB-

ATB voor 2e loopbaanactiviteiten. De OR heeft juridisch advies gevraagd op 

inhoud en proces. 

 

 

2.3 

 

Notitie Reanimaties 

WOR bestuurder gaat behoeftevraag ambulancezorg peilen. Daarnaast komt er 

een tijdelijke lijn voor centralisten en gaat men een definitieve lijn opstellen.  

Punt ligt nog bij WOR bestuurder. 

 

3.2 

 

Notulen OV vergadering d.d. 07-12-2022; ter kennisname 

Punt bespreken mobiele telefonie wat is daar precies gebeurd?  

Meeliften op de aanbesteding is te laat. Er is een afspraak gemaakt dat de 

specialist inkoop direct rapporteert aan de directie. 

 

Op het punt aanbestedingen, het is niet voor niks dat we adviesrecht hebben 

op aanbestedingen. Bij ons gebeurt dat niet, daarom zijn we vaak achteraf aan 

het werk. 

Ik denk eerst opzoeken welke rechten heeft de OR op gebied van advies 

informatierecht WOR, dan een formele brief aan de WOR bestuurder sturen met 

attentie daarop. 

Ik weet niet of er vanaf bepaalde bedragen bepaalde rechten zijn of dat de 

impact op de organisatie van deze aanbesteding. “Een belangrijke investering 

voor de onderneming” is de tekst volgens mij. Dat betekent dat we afspraken 

moeten gaan maken in een artikel 24 vergadering. 

Ik denk dat we consequenties moeten stellen aan het voorbijgaan aan de OR. 

Het gaat over het juist aanbieden. We moeten beter gebruik maken van de 

WOR. 

 

Discussie wel of niet opnemen vergaderingen, is daar al iets over gedeeld? 

Nee 

 

 

4 

 

Actiepuntenlijst; ter kennisneming 

Gaat de actiepuntenlijst opschonen 

 

5.1 Informatiebrief Werkwijze bij veiligheidsvraagstukken 
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 Vraag rijst of het stuk terecht ter info is aangeboden?  

Afzuiging kazernes is nog geen contact geweest. Universiteit Leuven of Brussel 

heeft over fijnstof in kazernes zonder afzuiging een onderzoek gedaan, ik ga 

kijken of ik dat kan vinden. Euro 6 norm wordt gebruikt als motief van niet 

nodig, maar dat is pas het geval als de motor warm is. 

MST-N is al eens eerder op gereageerd omdat daar de post handeling in 

dezelfde remise als de voertuigen is gesitueerd. 

VGWM neemt opmerkingen mee. 

 

5.2 

 

Informatiebrief invulling artikel 9f:7 CAR-UWO 

De OR heeft een reactiebrief verstuurd en een antwoordt ontvangen, PIOF wil 

daarop reageren naar WOR bestuurder in de komende OV vergadering. WOR 

bestuurder wilde ook in 2023 op terug komen. Graag wil de OR een rectificatie 

op het bericht dat het standaard niet kan om de aanvraag te doen. 

 

5.3 

 

Financiële bundel 

Conform afspraak gelijktijdig verzonden aan Algemeen Bestuur en OR.  

Controller is aangeschoven bij cie. PIOF vergadering. Controller heeft gecheckt 

of we opleidingsbudget voor 3 jaar bij elkaar mogen voegen voor €400.000,- 

extern oefenen Vesta. Buiten de vraag of deze werkwijze gewenst is, is wel 

duidelijk geworden dat het mag. Al dan niet door financiële mazen in 

regelgeving op te zoeken. 

De bundel is zoals we gewend zijn vrij abstract, er is gevraagd om de 

werkbegrotingen van een team of kazerne te doorlopen. Zo kan de commissie 

beter inzicht hebben in de werkwijze financieel. 

Verantwoording 2022 is rond, op basis van de werkbegrotingen wil PIOF graag 

meekijken en dat gaat in april 2023 gebeuren. 

Begroting financieel en P&C samenvoegen mogelijk? We krijgen nu de stukken 

als ze naar het AB gaan, wij willen eigenlijk daarvoor al meekijken. WOR 

bestuurder wil volgens de cie. PIOF dat risico niet nemen, maar is voor ons 

belangrijk voor de artikel 24 vergaderingen. Dan kunnen risicoparagrafen op 

de juiste manier gebracht worden. Volgens de OR is het niet mogelijk invloed 

te hebben op wat het komende half jaar gaat gebeuren, daarom kan de taak 

niet goed uitgevoerd worden. 

Ik zou graag afspreken dat we tegen het bestuur in de artikel 24 vergadering 

gaan zeggen dat we de benodigde stukken om de taak juist uit te voeren vaak 

niet op tijd hebben gekregen? 

OR: Als het onderbouwd gebracht kan worden is de gehele raad het daarmee 

eens. 
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Wil graag een jaarverslag voor de art 24 vergadering af hebben, want dan heb 

je meteen een goede bron om gericht een aantal pijnpunten te agenderen voor 

de art. 24 vergadering. Dus middels jaarverslag 2022 het probleem belichten. 

OR stemt in met deze procesafspraak. 

Aanvulling op onderwerpen, we moeten geen misstanden aandragen, ik stel 

voor dat we aandragen op punten waarin de OR eerder in het proces gekend 

had moeten worden. Artikel 24 agenda kunnen wij niet bepalen, WOR 

bestuurder gaat uitleggen wat hij het komend half jaar doet en kijkt terug. Wij 

vragen ruimte in de agenda om onze taak toe te lichten. 

Lijkt mij goed idee, uitnodiging voor de commissies en OR-leden om te kijken 

naar onderwerpen in 2022 en voor de belangrijke onderwerpen een stukje 

tekst voor het jaarverslag aan te bieden aan Huub Pappers als commissie 

communicatie. Het is belangrijk dan zorgvuldig te zijn in de bewoording van de 

aan te leveren teksten. Benoem op welke manier de OR in de onderwerpen 

gekend is en of de juiste aanlevering (instemming, advies, informatie). Op die 

manier kunnen we in de artikel 24 vergadering een stukje regie krijgen op de 

soms problematische werkwijze. OR stemt in met deze procesafspraak. 

 

5.4 

 

Informatie stand van zaken WBO, landelijke werkbelevingsonderzoeken en 

visitatie 

Samenvoegen met volgende punt, is door een misverstand tussen secretaris en 

hulpsinterklaas dubbel geagendeerd. 

 

5.5 

 

Stand van zaken WBO, landelijke belevingsonderzoeken en visitatie 

Gaat hier om samenvoeging van alle werkbeleving projecten de laatste periode. 

Overzicht wordt ter kennisname aangenomen. Blijft op de agenda voor 

volgende vergadering ter bespreking. 

 

5.6 

 

Informatiebrief P&C kalender 2023 

Is aangepast aangeboden, de WOR bestuurder kiest ervoor de OR en AB tegelijk 

te informeren. OR heeft gevraagd eerder op de lijn geïnformeerd te worden, 

maar zoals eerder aangegeven in de vergadering wil de WOR bestuurder de OR 

meenemen bij verantwoording naar het AB. 

Alles wordt aan PIOF netjes toegelicht en uitgelegd door controller. De 

werkwijze kan ertoe leiden dat we achteraf zitten in het proces, dat is een 

risico voor de WOR bestuurder als de OR volgens haar wettelijke taak 

belemmeringen ziet. Als er sprake is van onenigheid op inhoud, kan het door 

het laat aanbieden in het proces aan de OR toe leiden dat zaken onnodig 

escaleren. 

Spoorboekje is vertaald naar een planning, samen met de P&C cyclus zorgt dat 

voor een werkwijze.  
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2 OR leden gaan overleggen onderling hoe de planning in de P&C cyclus is en 

graag gezien wordt. 

Dave stelt een brief op voor de WOR bestuurder om de laatste versie te krijgen 

van het spoorboekje met de gevraagde toevoeging van kolom: “planning 

aanbieden OR”. 

 

5.7 

 

Werving en selectiebeleid 

Aangeboden wordt hier een plan van aanpak voor een W&S beleid tot stand te 

gaan laten komen. Trends en problemen zijn goed uitgeschreven. 

Betrokkenheid OR is geborgd, cie. PIOF zal vinger aan de pols houden. 
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Stand van zaken instemmingsverzoeken 

 

7.1 

 

Instemmingsverzoek WBO vragenlijsten 2023 

Er is in vorige OV aangegeven dat men aan de slag kan, dat de formele 

instemming per brief nog eraan komt. Brief wordt opgesteld en gedeeld, punt 

WBO kan daarmee van de agenda af. 

 

7.2 

 

Instemmingsverzoek High Potential Development (HPD) beleid 

Verbazing is alom over de komst van het stuk ter instemming. Dit is 

onaangekondigd en kant en klaar aangeboden. De commissie vraagt af wat het 

belang is dat dit beleid vooraan in een planning is gezet, behoefte en belang 

ligt veel meer op bijvoorbeeld W&S. Cie. heeft gevraagd voor uitleg vanuit P&O. 

Er is afgesproken de behandeltermijn bij voorbaat te gaan stuiten en nog 

afstemming te zoeken over een datum voor in behandeling te nemen. Brief 

wordt opgesteld en verstuurd. 
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Rondvraag 

Wanneer komt de artikel 24 vergadering? 

We gaan de WOR bestuurder vragen om een nieuwe datum te plannen. Veel 

mensen kunnen niet en het is tijdens reces. 

 

Kan de verkiezingscommissie starten?  

Ja. 
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Sluiting 

Voorzitter bedankt aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 

10u. 

 


