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Notulen OR vergadering 23 januari 2018 
 
Aan:   OR-leden. 
 
Van:   Marianne Halmans, notulist  
 

Aanwezig:  
 
Huub Pappers ( voorzitter OR) , John Beucken( secretaris OR), Wim Plug, Michel          
Vankan, Paul Hanssen, 
Wim Meessen, Michiel Franssen. Ton Born.  
Ron de Haas, Erik van Hoef, Dirk Kelleter, Marianne Halmans.                    
 
Afgemeld 
 
Bart Pepels, Donald Berghs, Frans van der Weerden, Paul Hansen.  
 

 
1. Opening: 

De vergadering wordt geopend.  
 

2. Vaststellen / wijzigen agenda: 
De agenda wordt vastgesteld.  

 
3. Vaststellen notulen 09 januari 2018: 

De notulen worden vastgesteld.  
 

4. Jaarverslag 2017, ter vaststelling: 
Commissie communicatie heeft hiervoor een voorzet gemaakt.  
De voorwoorden van Gerard en Huub ontbreken nog.   
E.e.a. wordt nog aangepast.  

 
5. Mededelingen/ voortgang: 

 

• Stand van zaken MFP en roosters. 
Huub doet verslag van de twee gesprekken die in petit committee, gevormd vanuit het MT en 
de OR, hierover hebben plaatsgevonden.  
Paul heeft enkele aanpassingen op versie 3.0 aangeleverd, die tijdens het tweede gesprek 
zijn meegenomen. In versie 4.0 zullen, naar wij hopen, alle gewenste wijzigingen zijn 
opgenomen.  
Voor deelname aan werkgroepen wordt geen overwerk gegenereerd. Dit blijft een 
discussiepunt. Het belangrijkste is, dat de roosterregeling goed gehandhaafd wordt. 
Wordt vervolgd.     
 

• Meldkamer Zuid Limburg: 
Op vrijdag 19 januari heeft de OR het plan van aanpak ontvangen.  
Dit wordt vandaag onder de OR-leden verspreid en zal op de volgende OR vergadering d.d. 
06 februari a.s. worden behandeld.  
De VGWM commissie zal dit verder uitwerken en voorbereiden.  
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• Benoeming tijdelijke directeur VRZL 
Op de volgende OV vergadering komt dhr. Klaassen naar de vergadering o.a. om e.e.a. toe te 
lichten.  
Voorlopig schijnt er niets in de inhoudelijke taken te wijzigen en blijven de bevoegdheden 
hetzelfde.  
 

  
6. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 

 

• Instemmingsverzoek dienstroosters,  
stand van zaken reeds besproken.  
 

• Instemmingsverzoek variabele voertuigbezetting: 
De instemmingsbrief is door de commissie aan het DB toegezonden.  
De brief wordt aan de rest van de OR toegezonden en wordt tijdens de OR vergadering van 6 
februari verder behandeld.  
 

• Nieuw instemmingsverzoek voor het protocol alcohol-, drugs-, en medicijnbeleid.  
Ook dit zal aan alle OR leden worden toegezonden.  
De commissie VGWM zal zich hierin verder verdiepen. Vragen kunnen aan deze commissie 
worden toegestuurd.  
Er ontstaat voorafgaand hieraan al discussie over wat er over alcoholgebruik in staat.  
Het zou beter zijn hier ook een no-tolerance beleid in te voeren.  

 
6. Actiepuntenlijst: 

Naar aanleiding van de actiepuntenlijst wordt vermeld dat Petro Winkens tijdens de OV-
vergadering van 6 februari aanwezig zal zijn om ons over het Veiligheidsbureau te informeren.   
 
De problemen met Citygis zijn nog niet opgelost, dus dit moet terug op de actiepuntenlijst. 
Vrijwilligheid: Het is niet gelukt de klankbordgroep opnieuw leven in te roepen. Dit verdient 
weer aandacht.  
 

7. Normen en waarden: 
 
8. Rondvraag:  

John heeft namens de OR deelgenomen aan de werkgroep vakmanschap en Luc Valent 
geïnformeerd over de open vragen die de OR heeft gesteld. Deze vragen zijn nu ook via 
Gerard van Klaveren gesteld.  
 
Dirk neemt binnenkort met de meldkamer deel aan een training die door een extern bureau 
wordt gegeven.    
 
Wim heeft moeite met het beleid en met het feit dat regels door leidinggevenden verschillend 
worden geïnterpreteerd en dat er niet goed wordt gehandhaafd. Hetzelfde geldt door de 
manier waarop er met de roosterregeling is omgegaan. Waren deze goed gehandhaafd, was 
er nu geen probleem geweest.  
Als regels moeilijk eenduidig te handhaven zijn, dan moet dit misschien worden bijgesteld.  
Commissie P&O pakt dit op, maar wil dit doen aan de hand van voorbeelden. Deze zullen via 
de mail aan hem worden toegezonden.  
 
Ron stelt vragen over het leeftijdsverlof. Hierover moet hij zich tot het GO wenden.  
Ron stuurt zijn vraag per mail naar Wim Plug.  
 
Michel Vankan doet melding van een groep brandweermannen in opleiding die per bus naar 
een brand kwamen kijken in het kader van die opleiding. Dit is echter niet toegestaan. Weer 
een voorbeeld van handhaving van regels.   

 
9. Sluiting: 

De vergadering wordt gesloten.  
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10.  

Datum Nr.  Onderwerp Afspraak Voor 

2017-11-07 OR04 RI&E Variabele 
voertuigbezetting 

Instemmingsbrief 
behandelen 

 
6-2-2018  

2017-11-07 OR06 Roosters  In 
behandeling 

2017-11-07 OR09 Werkbelevingsonderzoek 
 

OR-lid sluit aan bij petit 
committee. 

In 
behandeling 

2017-11-07 OR10 PPMO VGWM zsm 

2017-11-21 OR11 Meldkamer 2x2 > 3 Adviesaanvraag is 
binnen, wordt besproken 
in OR.  

06-2-2018 

2017-12-05 OR12 Topdeskmeldingen 
opgevraagd 

Gerard zsm 

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

Wim Meessen 06-02-2018 

2017-12-19 OR14 Introductie nieuwe 
leidinggevenden. Michiel 
stelt vragen tijdens OV 

Michiel 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 OR18 Jaarverslag 2017 Frans, Wim 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 OR21 Citygis, veel problemen 
mee.  
Als agendapunt op agenda 
OV 

Wim M. 06-02-2018 

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

Werkgroep VGWZ 06-02-2018 

 

 

 


