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Notulen vergadering ondernemingsraad 

Datum: 3 april 2018 

Aanwezig: Huub Pappers, John Beucken, Wim Plug, Roy Molin, Michiel Franssen, Frans van der 

Weerden, Dirk Kelleter, Ron de Haas, Eric van Hoef, Paul Hansen, Ton Borm en Marjo Boymans 

Afwezig: Michel Vankan, Donald Berghs, Wim Meessen en Bart Pepels.  

1. Opening  

2. Vaststellen / wijzigen agenda 

3. Vaststellen notulen vergadering 27 maart 2018 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld 

4. Mededelingen/ voortgang 

4.1  Financiële situatie BRWZL 

De ingediende vragen zullen in de overlegvergadering aan de orde worden gesteld.  

4.2 Vakmanschap 

Dit onderwerp staat op de agenda van de OR vergadering van 17 april 2018. Het projectplan zal tijdig 

voor de vergadering aan de OR worden toegestuurd. De vragen die dan ontstaan kunnen worden 

gesteld aan J. Salemans en L. Valent die tijdens deze vergadering een nadere toelichting komen 

geven. 

4.3  Mobile Device Manager 

De vraag rijst hoeveel devices er binnen onze organisatie zijn. Tevens wordt gevraagd naar het 

protocol hieromtrent. De voorzitter zal nadere informatie inwinnen bij de informatiemanager. 

5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingsverzoeken 

5.1 Roosters 

Er wordt opgemerkt dat er nog steeds geen gelijkheid is tussen de 5-1 en 4-2 kazernes. Met de 

huidige roosterfactor is het moeilijk op de 5-1 kazerne het rooster vol te maken waardoor er 

verlofstuwmeren ontstaan. In principe zou een 5-1 kazerne meer MFP-ers ter beschikking moeten 

hebben. Instemming met de roosters zou alleen kunnen met de opmerking dat dit probleem wordt 

opgelost. 
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5.2 Protocol alcohol- drugs- en medicijngebruik 

De ondernemingsraad stemt in met het protocol met een paar opmerkingen waaronder het hanteren 

van een zero-tolerance beleid. 

5.3 Doorontwikkeling meldkamer 

De ondernemingsraad zal een positief advies uitbrengen, maar tegelijkertijd een aantal zaken onder 

de aandacht brengen zoals de krappe bezetting van de meldkamer en het ontbreken van een caco. 

5.4  Benoeming directeur VRZL 

De ondernemingsraad zal de stand van zaken opvragen en zag graag een nadere uitwerking van het 

mandaat. 

5.5  Jaarverslag vertrouwenspersoon 

De ondernemingsraad wil graag geïnformeerd worden over het tijdstip waarop het gevraagde 

protocol integriteitsonderzoek verwacht kan worden. 

5.6 Veiligheidsrapportage BRWZL 2017 

De rapportage is ter info ontvangen en doorgezonden naar de cie. VGWM. De WOR bestuurder zal 

worden gevraagd hoever het team Kaderstelling is met het voorbereiden van een nieuw protocol 

inzake sporten en het aanbod van activiteiten. 

6. Actiepuntenlijst 

Geen opmerkingen, maar dient geactualiseerd te worden.  

7. Rondvraag 

Er wordt gevraagd wanneer de evaluatie van het BOT team te verwachten is bij de 

ondernemingsraad. 

De ondernemingsraad zou moeten functioneren als ondernemingsraad van de Veiligheidsregio en 

niet alleen van de brandweer. De mogelijkheden hiertoe ontbreken echter. E.e.a. zal nader 

onderzocht moeten worden. 

Met betrekking tot het vakbekwaamheidspaspoort wordt opgemerkt dat wanneer hier regels en 

maatregelen tot handhaving aan verbonden worden, dit aan de OR moet worden voorgelegd.  

8. Normen en waarden 

Hierover wordt nog kort gesproken. 

9. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 


