Vergadering ondernemingsraad
Datum: 27 maart 2018
Aanwezig: Huub Pappers, John Beucken, Wim Plug, Roy Molin, Wim Meessen, Michiel Franssen,
Frans van der Weerden, Dirk Kelleter, Ron de Haas, Eric van Hoef, Paul Hansen en Marjo Boymans
Afwezig: Michel Vankan, Donald Berghs, Ton Borm en Bart Pepels.

1.

Opening

2.

Vaststellen / wijzigen agenda

3.

Vaststellen notulen vergadering 27 februari 2018

Naar aanleiding van de notulen worden de volgende opmerkingen gemaakt:
Pagina 2: Aangedrongen wordt op het feit dat er een alternatief zou moeten zijn voor Citygis. In dit
kader zou nogmaals naar het systeem van Michel Drenth moeten worden gekeken en de
mogelijkheden en onmogelijkheden van beide systemen naast elkaar worden gelegd. Volgens J.
Schiprowsky is er geen alternatief.
Pagina 3: De Arbo-alarmering aangaande de kazerne-alarmering is gedaan. Er wordt een
proefopstelling getest.
Overigens worden de notulen vastgesteld
4.

Mededelingen/ voortgang

4.1

Benoeming ambtelijk secretaris

Marjo Boymans wordt voorgesteld als de nieuwe ambtelijk secretaris OR.
4.2

Voorjaarstraining Fitland 10 april 2018

De voorzitter deelt mede dat er een overleg is gepland met een trainer, dhr. J.P. Verschuren, die de
Fitlandsessie van 10 april in goede banen zal leiden. Het plan is om tijdens deze sessie alle neuzen in
één richting te krijgen t.b.v. de art. 24 vergadering van 12 april, waarvoor ook de portefeuillehouder
brandweer is uitgenodigd, dhr. Cox.
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Tijdens de hierop volgende discussie komen er veel punten naar voren waarover onvrede bestaat en
waarvan men vindt dat er teveel wordt uitgegeven aan de verkeerde dingen waardoor repressie
zover is uitgekleed dat er niks meer te halen is.
De voorzitter vraagt eenieder om voor zijn eigen vraagstuk te zorgen voor onderliggende informatie
zodat men beslagen ten ijs komt. Als er iets gezegd wordt moet men dit ook concreet kunnen
onderbouwen.
Op de vraag hoe het kan dat de reserves zijn aangesproken, deelt de voorzitter mede dat de directie
hiertoe niet eigenstandig kan besluiten maar dat dit een besluit van het bestuur is.
4.3

Bijeenkomst Fitland 13 maart 2018

De voorzitter deelt mede dat in deze bijeenkomst door dhr. v. Klaveren een presentatie is gegeven
over de financiële stand van zaken. In deze bijeenkomst hebben zowel de teamleiders als de
kazernechefs aangegeven wat nog waar zou kunnen worden gehaald. Reeds eerder benoemde
projecten worden uitgevoerd. Op de vraag van de OR naar de inhoud van deze presentatie deelt de
voorzitter mede dat dhr. v. Klaveren deze presentatie ook tijdens de overlegvergadering van 3 april
zal geven. Deze kan niet vooraf worden toegestuurd omdat hier uitleg bij nodig is.
4.4

Mobile Device Manager

De voorzitter legt uit dat het hier met name gaat om beveiliging van apparatuur die eigendom is van
de brandweer. Bij verlies of diefstal kan het apparaat op afstand worden uitgezet om te voorkomen
dat gevoelige informatie naar buiten komt. De vraag rijst of dat ook mogelijk is voor je privé
computer als je inlogt in je werk vanuit de thuissituatie.
De vraag is met name: wat kost het en wat levert het op.
5.

Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingsverzoeken

5.1

Jaarverslag vertrouwenspersoon

Er wordt gerefereerd aan het verzoek van de ondernemingsraad d.d. 29 januari 2018 om te komen
tot een protocol integriteitsonderzoek. De voorzitter deelt mede dat deze opdracht inmiddels is
weggezet bij de nieuwe juridisch medewerker (R. Coumans). De OR zou graag van de WORbestuurder vernemen binnen welke termijn dit protocol beschikbaar is.
5.2

Roosters

Vanuit de OR worden er tekstueel nog enkele opmerkingen gemaakt op de toegezonden stukken:
Er is een verschil tussen de definitie beschikbaarheidsverlof en het beschikbaarheidsverlof
zoals bedoeld in de regels en afspraken (binnen 28 dagen); gaarne aanpassen
Verzoek was om de roosters voor het volgende jaar pas in november gereed te hebben; was
gehonoreerd
Werkwijze SC Beek in relatie tot MFP: hierover komt een MT besluit
Bemensing MFP is niet 4 etmaaldiensters en 4 dagdiensters maar resp. 3 en 5; gaarne
checken

•
•
•
•

Vervolgens worden vanuit de OR nog enkele vragen aangaande de documenten gesteld:
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Vraag: is het juist dat er niet met andere bloedgroepen mag worden geruild?
Antwoord voorzitter: in principe klopt dat, maar alleen mogelijk met toestemming van de
kazernechef.
Vraag: wordt de toeslag steeds uitbetaald?
Antwoord voorzitter: ja, dit is geen keuze.
Vraag: gaan alle opleidingen vóór beschikbaarheidsverlof?
Antwoord voorzitter: ja, geldt voor alle opleidingen.
Vraag: hoe zit het met de aanvulling van de MFP? Hoe zit het met de oefening van de MFP?
Er is te weinig ruimte om de roosters te vullen (a. te weinig MFP en een te groot verschil
tussen 5-1 en 4-2 kazernes). Met de huidige aantallen klopt de roosterfactor niet en
bovendien is de flexibiliteit uit de pool gehaald.
Antwoord voorzitter: Gaat e.e.a. bespreken.

•

•
•
•

5.3

Benoeming directeur Veiligheidsregio Zuid Limburg

Wat is de stand van zaken hieromtrent. Nog geen antwoord ontvangen van WOR-bestuurder op de
vraag van 9.1.2018 om, ruim voordat deze tijdelijke functie wordt omgezet in een structurele functie,
hierover advies te kunnen uitbrengen.
5.4

Veiligheidsrapportage brwzl 2017

Deze rapportage is ter informatie voorgelegd aan de commissie VGWM. Onze organisatie kent niet
een en dezelfde sportcultuur. Het sporten wordt overal anders ingevuld. Dhr. v. Klaveren heeft reeds
toegezegd dat hierover een goede oplossing moet komen zoals het sporten onder begeleiding.
5.5

Meldkamer

De commissie P&O heeft hierover een pré-advies uitgebracht. De voorzitter zal dit doorsturen aan de
OR-leden. De OR zal hierover in de volgende vergadering een besluit nemen. Vanuit de meldkamer
worden problemen voorzien in de bezetting. Daarnaast beschikt men op dit moment niet over een
Caco. Dit probleem zal op de eerstvolgende overlegvergadering worden aangekaart.
5.6

Protocol alcohol drugs en medicijngebruik

De commissie VGWM heeft hierover een pré-advies uitgebracht en staat een zero-tolerance beleid
voor. Ook het medicijngebruik is goed omschreven. Er zal vanuit de commissie voor de volgende
vergadering een advies worden uitgebracht.
6.

Actiepuntelijst

Geen opmerkingen
7.

Rondvraag

Er wordt gevraagd wat de reden is van de intrekking van de vrijwilliger accounts anders dan een
bezuiniging. Men voorziet hier toch problemen. De voorzitter zal dit navragen.
Verder wordt gevraagd of er landelijke richtlijnen zijn voor PPMO. PPMO is een onderdeel van het
oefenrooster en daarnaast een onderdeel van de keuring. Stel je haalt de PPMO binnen je
oefenrooster en je gaat een week later op keuring. Moet je hem dan nog eens doen? Volgens de
voorzitter wel omdat je de test op je keuringsdag moet halen.
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A.Penders en J. Dijk zijn bezig met een nieuw stuk rondom PPMO en hebben contacten hierover met
de ARBO-Unie. Verbeteringsslagen zijn toegezegd. Na behandeling in het MT komen ze hierop terug.
Een folder is uitgedeeld.
8. Normen en waarden
Hierover wordt nog kort gesproken.
9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
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