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Notulen OR vergadering 6 februari 2018 
 
Aan:   OR-leden. 
 
Van:   Ambtelijk Secretaris OR, Marianne Halmans  
 

Aanwezig: Michel Vankan, Paul Hanssen, Wim Meessen,  
                          Wim Plug, John Beucken, Huub Pappers, Michiel Franssen. 
                          Ron de Haas, Erik van Hoef, Dirk Kelleter, Ton Borm, Ron Molin, Frans van der  
                          Weerden, Marianne Halmans (AS, verslag).  
 
Afgemeld:          Bart Pepels, Donald Berghs,  
 
1.  

 
Opening 
 

2 Vaststellen / wijzigen agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
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Vaststellen notulen 23 januari 2018: 
De notulen worden behoudens enkele wijzigingen vastgesteld.  
 

4 Mededelingen / voortgang 
 

4.1 
 Dienstroosters stand van zaken:  

Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit het MT en de OR heeft enkele keren 
bijeen gezeten om een nieuwe versie 4.0 van de dienstroosters te maken.   
De calamiteitenregeling staat nog open. In de oude regeling was ook overwerk 
opgenomen. Dit wil de OR erin laten staan, maar is uit het nieuwe voorstel 4.0 
verwijderd.  
De OR zal er tijdens de hierop volgende OV vergadering voor pleiten dit er alsnog in te 
laten staan.  
 

4.2 Jaarverslag 2017: 
Dit is gereed voor de drukker, die voor een beperkt aantal exemplaren zal zorgen. De 
rest wordt digitaal verspreid. Ook de gemeentesecretarissen zullen een gedrukte versie 
ontvangen  
 

5 Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingsverzoeken: 
 

5.1 Instemmingsverzoek dienstroosters, stand van zaken: 
Besproken.  
 

5.2 
 

Instemmingsverzoek protocol alcohol-, drugs-, medicijngebruik: 
Hierover is door de commissie VGWM een eerste keer gebrainstormd. V.w.b. het 
toegestane alcoholpromillage is algemeen de mening dat dit 0 zou moeten zijn. Omdat 
ook alcoholvrij bier een bieradem geeft, wordt er nog over gesproken of dit dan ook 
verboden moet worden.  
Gesproken is tevens over mensen die medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid 
beïnvloeden. Hiervoor ligt de verantwoording bij de medewerker, eventueel in overleg 
met de (bedrijfs)arts. De VGWM commissie zal, na een volgende bijeenkomst, waarin 
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gekeken zal worden wat wettelijk is vastgelegd, een advies aan het DB doen 
toekomen.  
 

5.3 Adviesaanvraag projectplan doorontwikkeling meldkamer: 
Deze was aan de agenda toegevoegd. Commissie P&O bereidt dit voor.  
Frans heeft contact gehad met een medewerker van de alarmcentrale, die aangaf, dat 
er niets opzienbarends in het stuk stond.  
Er is inmiddels gestart met de trainingen.  
 

5.4 
 

Instemmingsverzoek RI&E variabele voertuigen: 
Het preadvies aan het DB, plus de concept instemmingsbrief waren aan de agenda 
toegevoegd.  
Voor vrijdag moeten de OR-leden aan het DB doorgeven, of de brief er zo uit kan.  
 

5.5 
 

Ter informatie Personele Ontwikkelingen: 
Informatiebrief 01 omtrent de personele ontwikkelingen was aan de agenda 
toegevoegd.  
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Actiepuntenlijst doornemen: 
De actiepuntenlijst is doorgenomen. 
De volgende onderwerpen zullen worden besproken tijdens de hierop volgende 
overlegvergadering. 
In een van de vorige vergaderingen is er gesproken over de misstandenmelding, dit 
staat ook in relatie tot de ambtseed en ambtsbelofte. Hiervoor zou een protocol 
geschreven worden. Dit is al meerdere keren toegezegd. Het DB heeft dit nog eens per 
brief opgevraagd.  
Tweede loopbaanbeleid, hoe wordt dit precies ingevuld? 
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Rondvraag: 
Dirk en Michel vragen naar de stand van zaken schoner werken. Er wordt geen 
duidelijke procedure gevolgd.  
John reageert in dit verband met de mededeling, dat er morgen (7-2) een vergadering 
van het landelijk platform over schoner werken plaatsvindt. Wie heeft de mogelijkheid 
met Bryan mee te gaan? Niemand meldt zich hiervoor. 
Wim Meessen zal in de overlegvergadering vragen naar de roosterfactor. 
Bepaalde voertuigen worden op geplust naar een halve TS. Vraag wordt gesteld tijdens 
de overlegvergadering.  
Eric: Waarom zijn er zaken in de werkkostenregeling gewijzigd?  
Hierop heeft Eric reeds antwoord gekregen, maar dit was voor hem niet duidelijk 
genoeg.  Vraag wordt gesteld in de overlegvergadering.  
Frans: 7 maart 2016 is er al gevraagd naar evaluatie BOT. Deze is nog steeds niet 
binnen. Vraag wordt gesteld in de overlegvergadering. 
Informatie over de Strategische Personeelsplanning is toegezegd en nog niet 
ontvangen. Ook dit wordt tijdens de overlegvergadering gevraagd.  
 

8 Normen en waarden: 
Niet besproken.  
 

9 
 

Sluiting: 
De vergadering wordt gesloten.  
 

Datum Nr.  Onderwerp Afspraak Voor 

2017-11-07 OR06 Roosters Wachten op besluit 
directie 

In 
behandeling 

2017-11-07 OR09 Werkbelevingsonderzoek 
 

OR-lid sluit aan bij petit 
committee. 

In 
behandeling 

2017-11-07 OR10 PPMO In behandeling cie. 
VGWM 

zsm 

2017-12-05 OR12 Topdeskmeldingen 
opvragen 

Gerard zsm 
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2017-12-05 OR13 Voortijdig stoppen met 
opleidingen, informatie 
opvragen 

Wim Meessen 06-02-2018 

2018-01-09 OR15 Publicatie over roosters Donald, Paul 06-02-2018 

2018-01-09 OR16 Evaluatie BOT opvragen Frans 06-02-2018 

2018-01-09 OR17 Strategisch 
personeelsbeleid: Info 
loopbaanbeleid opvragen 

Frans 06-02-2018 

2018-01-09 OR19 Functie veiligheidsdirecteur 
functie-inhoud en mandaat 

Huub  06-02-2018 

2018-01-09 OR20 MFPer Zwitserland Michel 06-02-2018 

2018-01-23 OR22 Instemmingsverzoek 
protocol alcohol-, drugs en 
medicijngebruik 

Werkgroep VGWZ  

2018-02-06 OR23 Adviesaanvraag 
meldkamer 

Werkgroep P&O 27-02-2018 

2018-02-06 OR24 Introductie nieuwe 
bevelvoerders tips geven 
aan Gerard 

Michiel zsm 

 
 
 


