
Notulen OR vergadering 

Datum 08-02-2023 

Tijd 8:00 - 10:00 

Locatie Kazerne Sittard West kamer 002 en Teams 

Voorzitter J.Beucken 

 

  

0 

 

Opening 

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

 

0.1 

 

Afspraken effectief en efficiënt vergaderen> 

 Vergadertijd afbakenen per onderwerp, zie Ibabs. 

 Prioriteiten onderwerpen, zie Ibabs. 

 Agendapunten> vooraf punten/ stukken aanleveren door commissie/ leden. 

 Notulen> reactie voorafgaand per mail. 

 Tijdbewaker/procesbewaker> secretaris/ plaatsvervanger. 

 Woordvoerder> wie is de woordvoerder per agendapunt OV, afstemmen in 

voorvergadering OR. 

 Time out vragen> indien OV onderbreking noodzakelijk is. 

 Voorbereiding> OR leden bereiden de vergadering voor, bij knelpunten 

contacteer DB lid. 

 Omgangsnormen; luisteren, uitspreken, laat je horen, nee zeggen, geef je 

mening, afdwalen- corrigeer elkaar, feedback geven(OR vergadering feedback- 

OV schorsen). 

 

1 

 

Vaststellen/ wijzigen agenda. 

 

Notulen: 

Functie-invulling  staat in OV op agenda. Nu ook even voor bespreken. 

Waarom worden nog steeds niet alle functies ook intern opengesteld. Sociaal 

plan bevat meerdere alinea's en nog zwaarwegender is RAP.  Alle vacatures 

voor vaste of tijdelijke functies dienen te allen tijde intern aangeboden en 

opengezet te worden. Iedereen, ook het zittende personeel, moet gelijke 

kansen hebben op horizontale dan wel verticale doorstroming. Als dit niet 

gebeurd wijkt men dus af van het sociaal plan en de RAP. 

diverse voorbeelden passeren de revue waarvan je je kunt afvragen of dat niet 

in strijd is met het sociaal plan en de RAP. 

 

Laten we in de OV dadelijk de vraag stellen waarom deze stukken niet 

nageleefd worden. 
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Ambtelijk secretaris werven staat nu ook niet in de agenda maar wel bij de OV 

straks. Nu ook even bespreken. 

Ook zijn er 4 inhoudelijke brieven verstuurd met allemaal dezelfde reactie, 

Voor alle 4 krijgen we een brief terug waar in staat dat het in de OV besproken 

zal gaan worden. Waarom moet dat nog besproken worden? We willen 

schriftelijk antwoord. Ze zijn alleen aan het rekken. We zijn aan het 

watertrappelen om alles geregeld te krijgen. 

In OV bespreken is eigenlijk op de lange baan schuiven. Hoe gaan we dit 

aanpakken? 

Laat het maar gebeuren en dan zien we of het proces met praten werkt. Als we 

niet tevreden zijn over het resultaat krijgt hij gewoon weer een brief. Hij heeft 

aangegeven dat tijdens de OV een antwoord komt.. In de vergadering het 

gesprek voeren en wensen kenbaar maken. Als we het niet eens zijn met het 

resultaat dan zeggen we dat gewoon. Na de vergadering krijgt hij dan weer een 

brief. 

 

Er zit verschil in de agenda's. Goed op letten dat deze aansluiten op elkaar. 

 

Vraag over vakmanschap en Vesta. Verplichte oefeningen(CVV avond en 

weekend) die door vrijwilligers goed bezocht worden, gaan zeker tot december 

niet door en daarvoor in de plaats komt Vesta. Dit is overdag en vrijwillig. 

Afgestemd met OCO. Als de geoefendheid van de vrijwilligers in het gedrang 

komt vinden wij dat een probleem. 

Voor de goede orde; oefening voor Born gecanceld ivm geen 

veiligheidsfunctionaris en heeft niks met Vesta te maken. 

We gaan het signaal afgeven in de OV dadelijk. 

 

2.2 

 

Mededelingen DB OR 

• WOR bestuurder is per brief geïnformeerd over het uitstellen van de 

verkiezingen 

• WOR bestuurder is per brief verzocht in overleg een nieuwe datum voor 

de art.24 vergadering te verzorgen 

 

Notulen: 

Hoorzitting is de 15e. 

Is dit voldoende bekend bij de mensen. Er is een artikel op VIP geplaatst maar 

dat is in de tijdlijn terecht gekomen en niet bij de nieuwsflitsen. Het staat ook 

op de OR site. C&R is mondeling in kennis gesteld. 

Artikel opstellen samen met P&O en communicatie en dan mag het geplaatst 
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op VIP en de schermen. Ook hier lijkt het weer erg op tijd rekken en vertragen. 

 

We gaan de vraag dadelijk stellen in de OV. 

 

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. 

WOR bestuurder zal komende OV de actuele status delen. 

 

Notulen: 

Nog steeds geen antwoord ontvangen van de bestuurder. Dit duurt wel erg 

lang. meer druk. Zolang er geen antwoordt komt rukken we dus wel uit. 

 

3.1 

 

Notulen OR vergadering d.d. 25-01-2023; ter vaststelling 

 

Notulen: 

5.2 infobrief car-uwo 9f-7, opm. René Thain is fout en moet eruit. 

De redacteur kan berichten plaatsen maar alleen in de tijdlijn en niet bij 

nieuwsberichten, blijf daarop letten. 

Artikel wordt nagekeken en dan aangeboden om bij nieuwsberichten te 

plaatsen. 

 

Discussie over tekst stukken en taal en spelling. Controle van stukken tekst is 

goed maar het mag het gevoel en de emotie inhoudelijk niet wegnemen. 

 

3.2 

 

Afronding spoorboekje 

 

Notulen: 

Er is nog geen antwoord op de brief om eerder in de P&C cyclus geïnformeerd 

te worden. Dit was onderdeel van spoorboekje. 

 

We willen als OR eerder geïnformeerd worden over de financiële situatie zodat 

we onze monitorende taak goed kunnen uitvoeren. Dat is een wettelijke taak. 

Status bedrijfsvoering moet tijdig aangetoond worden. 

 

Bestuurder wil straks het verslag spoorboekje vaststellen en daarmee is dat 

dan afgehandeld. Als we dat niet willen moeten we dat niet laten vaststellen. 

In de OV aangeven dat verwezen wordt naar stuurinformatie maar die zit er 

niet bij, Zo kopen we tijd om er nog eens goed naar te kunnen kijken. 

 

4 

 

Actiepuntenlijst; ter kennisneming 
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Notulen: 

Vraag van bestuurder wat de meerwaarde is van de huidige vorm en versie van 

de actiepuntenlijst. 

Meerwaarde zit in de nieuwe samenstelling van de OR. Zij moeten die 

opschonen zodat er duidelijk wordt wat er speelt en zo valt er niks weg. 

 

Later in de vergadering wordt aangegeven dat de lijst up to date is en als je die 

op de juiste wijze raadpleegt er niks weggegooid hoeft te worden maar dat 

alleen de openstaande acties zichtbaar worden. Dit is dus een kwestie van 

goed gebruik en niet van steeds de hele lijst willen doornemen. 

 

Dit wordt zo straks in de OV toegelicht. 

 

5 

 

Stand van zaken stukken ter informatie 

 

5.1 

 

Informatiebrief invulling artikel 9f:7 CAR-UWO 

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

daarop reageren. 

 

Notulen: 

Mensen die iets bij willen verdienen krijgen gewoon nee te horen en dan is dat 

zo. Er is dus geen mogelijkheid om formeel bezwaar in te kunnen dienen. 

 

Bestuurder gaat weer vragen naar voorbeelden en die zijn er niet. 

 

Er moet een brief komen die aangeeft dat hij een onwettig directiebesluit 

neemt en dat mag niet. Eén medewerker heeft dit formeel aangevraagd en 

daarop heeft bestuurder besloten om hier niks mee te doen. Vreemd dat er 

meerdere mensen wel op deze basis tot 25% bijverdienen. 

 

Het betreft geen instemming, brief was ter info. 

 

Brief opstellen met de mededeling dat hij zich niet aan de bestaande 

regelgeving houdt. 

 

Hij moet gaan voelen dat hij zo niet verder kan gaan en dat dit moet stoppen. 

Gerefereerd wordt aan een casus in Zeeland. 

Hij schrijft het niet alleen maar hij draagt dat ook uit. Ik wil dat niet zo....... 

 

Door schriftelijk aan te geven wat er allemaal gebeurd en dat dit in strijd is met 

bestaande regelgeving, helpen we in feite bij het sterker maken van de zaak. Er 

moet dan wel een officieel bezwaar gemaakt worden maar wie gaat dat doen 
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een enkele medewerker of wij als OR? 

 

OR dient met bestuurder te bespreken welke werkzaamheden voor invulling 

van dit artikelen uitgevoerd zouden kunnen worden. CIE PIOF moet met 

bestuurder in gesprek over de inventarisatie van taken die daarvoor gebruikt 

kunnen worden. Bestuurder had aangegeven dat er geen werkbordjes 

beschikbaar waren en ook geen behoefte was om de capaciteit op deze wijze in 

te vullen. 

Echter er worden al een flink aantal taken ingevuld door mensen op een andere 

wijze. Dat zijn werkzaamheden die op basis van dit artikel heel goed 

uitgevoerd kunnen worden door 2e loopbaan of re-integratie en ook FLO ers. 

We moeten de bestuurder helpen door dit allemaal inzichtelijk te maken. 

 

We gaan dit dadelijk zo brengen in de OV. (OR Leden gaan samen een brief 

opstellen om dit te verwoorden ) 

 

5.2 

 

Informatiebrief P&C kalender 2023 

Antwoordt op de vraag van de OR: 

 

Hoi Dave, 

Deze kolom kunnen jullie terugvinden in de meegestuurde P&C cyclus kalender 

(zie e-mail > bijlage 01H). 

Met vriendelijke groet, 

P&O - Veiligheidsregio Zuid-Limburg 

Evy Bougie | Ambtelijk secretaris WOR-bestuurder 

 

Notulen: 

We zijn opgenomen maar we willen eerder in de cyclus zitten. 

 

De voorzitter brengt dit in de OV. 

 

5.3 

 

Informatiebrief Werving en selectiebeleid 

 

Notulen: 

Projectgroep van start. let op SPP , HPD,  2e loopbaan hangt allemaal met 

elkaar samen. 

 

5.4 

 

Informatiebrief pilot Studytube 

Ter plaatsing in een commissie. 

 

Notulen: 
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Vraag wanneer is dit een succes? Wordt dit verplicht? 

Als dit definitief wordt moet dit ter instemming worden voorgelegd. 

 

Naar PIOF(maar ter informatie dus......) 

 

5.5 

 

Informatiebrief bedrijfsvoeringsfilosofie 

Ter indeling in een commissie 

 

Notulen: 

Naar PIOF(maar ter informatie dus......)let op tegenstrijdigheden in de tekst 

 

6 

 

Stand van zaken adviesaanvragen 

 

6.1 

 

Adviesaanvraag implementatie GIM 

Deze gewijzigde adviesaanvraag is naar de OR gestuurd 

 

Notulen: 

Naar PIOF.  

Let op ook interne kandidaten.....(punt 1) 

 

7 

 

Stand van zaken instemmingsverzoeken 

 

7.1 

 

Instemmingsverzoek High Potential Development (HPD) beleid 

Er is een brief vanuit de OR naar de WOR bestuurder gegaan waarin de reactie 

termijn wordt gestuit. hierop is een brief terug ontvangen 

 

7.2 

 

Instemming update regeling klachtbeh. en ongew. omgangsvormen 

ter plaatsing in een commissie. 

 

Notulen: 

Naar VGWM 

 

7.3 

 

Instemmingsverzoek 2e loopbaan beleid 

Er is info over dit dossier naar de OR gekomen. Naar de WOR bestuurder toe 

gereageerd dat dit niet als separaat stuk wordt gezien maar onder dit dossier 

wordt geplaatst 

 

Notulen: 

Art. in december  dat mensen die opleiding volgen ikv 2e LBB zijn 

uitgezonderd van ATB/ATW. studeren is geen arbeidstijd en dus niet 

onderhevig aan vigerende regelgeving daaromtrent. 
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Capra zegt: dit hoef je niet te doen(studeren is werktijd) maar als je naar de 

rechter gaat is het juridisch zeer risicovol. 

 

OR moet stelling gaan nemen ter bescherming van de medewerkers. Concept 

brief is voorbereid. Deze wordt gedeeld met de hele OR. 

 

Als er gewijzigd wordt aan een eerdere regeling met instemming moet dat 

opnieuw ter instemming komen. 

 

Als de medewerker in beroep gaat zal hij dit hoogstwaarschijnlijk winnen. Maar 

die zal dat niet doen om de arbeidsrelatie niet te willen verstoren. 

 Gaan we nu de harde actie doen of niet? Er is uiteraard een risico want 

uitspraken gaan landelijk invloed hebben. We moeten zorgvuldig zijn en 

voorkomen dat we iets doen waarvan de bonden achteraf zeggen hadden jullie 

dat maar niet gedaan. Als we verkeerd inzetten en de bestuurder wint zullen 

uitspraken voor het hele land gelden. Als de wet normalisering ambtenaren een 

feit is zal het verhaal waterdicht zijn omdat we dan onder de wetten van het 

burgerlijk recht vallen. 

 

Juridisch : het is werktijd of rusttijd. Iets anders is er niet. De arbeidstijdenwet 

mag niet restrictief worden toegepast. 

Als dit gebeurd zal het hele bestaande 2eLBB zoals nu opgesteld niet als 

zodanig uitgevoerd kunnen worden. De bestuurder moet dan flink meer geld 

gaan halen bij de gemeenten. 

 

Het GO moet hiermee aan de slag. (Eerder uitgesproken dat studeren 

arbeidstijd is). De vakbonden moeten hierachter staan. De OR kan wel die brief 

maken en sturen om het juridisch kader bindend te laten zijn en ter 

bescherming van het personeel,  OR heeft hier twee taken: ATB/ATW (bewaking 

van de wet) en het is een aanvulling van het bestaande beleid dus ter 

instemming en niet ter info. We kunnen voorstellen om een proefproces te 

gaan doorlopen samen met de bestuurder. Dit is echter een keuze die de 

gehele OR moet maken. De brief van Rudi Verstegen moet ook gedeeld worden 

met de vakbonden. 

 

We kunnen op initiatiefrecht de nu nog conceptbrief sturen. 

We keuren deze brief van de bestuurder ter info niet goed. Dit moet ter 

instemming komen. 

 

Door dit bericht op VIP te plaatsen hebben ze zelf een fuik gecreëerd, Er komt 

nu een uitspraak dat studie werktijd wordt of niet. En het kan eigenlijk niet 
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anders dan dat het arbeidstijd wordt. 

 

De conceptbrief wordt dus gedeeld met de hele OR. Onafhankelijk van de 

achterban hebben we een wettelijke taak en daarom zetten we dit in gang. 

 

8 

 

Rondvraag 

 

Notulen: 

onderzoek Universiteit Maastricht 2e LBB. Wanneer uitsluitsel? eind 2023 eerste 

resultaten. Onderzoek loopt tot 2024-25. 

Intern hebben we dit ondervangen en kunnen mensen uitstel vragen. Mensen 

die hier tegenaan lopen kunnen in Topdesk een melding maken en kunnen dan 

hun contract een jaar verlengen totdat er een uitspraak is. 

 

Stuk over integriteit van onze bestuurder gedeeld in PIOF en VGWM. Alle 

casussen die genoemd worden zijn niet feitelijk te bewijzen dus is hem 

afgeraden om dat zo in te brengen. Hij moet wel de kans krijgen om dat zelf 

toe te lichten. Agenderen voor de volgende OR vergadering. 

Los van dit verhaal blijft het punt dat we steeds constateren dat er dingen 

gebeuren die eigenlijk niet kunnen. Integriteit zou elke OV vergadering terug 

moeten komen. 

 

9 

 

Sluiting 

 

 


