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Notulen vergadering ondernemingsraad 

 

Datum: 28 augustus 2018 

Aanwezig: Huub Pappers (voorzitter), John Beucken, Wim Plug, Frans van der Weerden, Donald 

Berghs, Dirk Kelleter, Ron de Haas, Michiel Franssen,  Eric van Hoef, Wim Meessen en Marjo 

Boymans 

Afwezig: Roy Molin, Paul Hanssen, Michel Vankan, T. Borm en Bart Pepels.  

 

1. Opening  

2. Vaststellen / wijzigen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Vaststellen notulen: 

Naar aanleiding van de notulen deelt de voorzitter mede dat alle declaraties zijn afgegeven. Overigens 
worden de notulen ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Mededelingen/ voortgang 

4.1  Schoner werken (ter info) 

De reactie van de OR aan de WOR bestuurder d.d. 6 augustus met het verzoek om een aantal vragen 

te beantwoorden is doorgestuurd naar dhr. Eussen ter behandeling. 

 4.2 Beroepssporten OBS (ter info) 

De voorzitter geeft aan dat het hier de uitwerking betreft van de afspraken zoals deze in het sociaal 

plan zijn afgesproken. De OR gaat hier verder mee akkoord. 

4.3  Voortgang tweede loopbaanbeleid (ter info) 

De voorzitter merkt op dat de OR wordt geïnformeerd over het feit dat het project nog niet in zijn 

geheel is afgerond. Thans is men bezig met fase 3. Na afronding hiervan zal het beleid definitief 

geïmplementeerd gaan worden. 

4.4  Controle privé gereden kilometers (ter info) 

Deze brief is besproken met de WOR bestuurder, aangezien er van de belastingdienst andere 

informatie was ontvangen. Het stuk zal worden herschreven en voor dit moment worden terug 

getrokken.  

4.5  Toetsingskader FLO langer doorwerken (ter info) 

Op de eerder door de OR gestelde vragen is door Mevr. Penders uitleg gegeven.  
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AFSPRAAK: Aangezien A.v.Maenen de specialist is op FLO gebied, zal hij worden uitgenodigd om de 

OR nadere uitleg te komen geven.  

In dit kader speelt namelijk ook nog de onduidelijkheid rondom de jaarlijkse fysieke test in het niet 

PPMO jaar. Het stuk is destijds door de OR goedgekeurd. De uitleg staat weliswaar op intranet en 

volgens W. Plug is het stuk ook duidelijk, echter door de kazernechefs wordt er nog steeds 

verschillend op geacteerd. 

AFSPRAAK: In de volgende nieuwsbrief zal opnieuw aandacht worden gevraagd voor de Jaarlijkse 

Fysieke Test. (cie. Communicatie) 

AFSPRAAK: Er zal een uitvraag worden gedaan over hoeveel mensen de JFT in het niet PPMO jaar 

niet halen (cijfers van januari – september 2018). 

4.6 Beschikbaarheidsdienst sc bedrijfsvoering (ter info) 

Hierover ontstaat een stevige discussie. Kern is o.m. waarom deze werkinstructie niet is meegeleverd 

aan de kazernes met het stuk over de roosters, omdat er andere dingen in staan. 

AFSPRAAK: De voorzitter zegt toe dat de werkinstructie getoetst zal worden aan versie 6.1 van de 

roosters. De voorzitter zal met L. Houben verder afspreken over de 44 diensten voor de 4-2 en 5-1 

kazernes. 

4.7  Veranderingen in het vergaderschema 

Men is akkoord met het vergaderschema, echter M. Franssen geeft aan dat hij i.v.m. het wijzigen van 

baan even niet helder heeft wanneer hij weer kan aansluiten. 

4.8 RIE branche BRW NL (ter info) 

Door G. Kitzen is ondersteuning gevraagd vanuit de OR. De vergadering kan ermee instemmen dat J. 

Beucken die ondersteuning gaat leveren. 

AFSPRAAK: G. Kitzen zal worden uitgenodigd om nadere uitleg over de dynamische RIE te geven. 

4.9 Tafelbezetting MKB Limburg (voor advies) 

In het kader van de tafelbezetting merkt D. Kelleter op dat er binnen de Meldkamer is gekozen voor 

zelf roosteren. De roosters beslaan dan elke keer 3 maandelijkse termijnen. Het programma dat 

hiervoor nodig is moet nog aangeschaft worden. Ontstaan er problemen heeft de leidinggevende de 

mogelijkheid om een dienstopdracht te geven. De OR vraagt zich af of er mensen financieel op 

achteruit gaan. In dit kader zullen de verschillen in ORT over de laatste jaren worden opgevraagd.  

AFSPRAAK: Dit stuk zal voor advies worden voorgelegd aan de cie. P&O en M. Emans zal worden 

uitgenodigd om nadere uitleg te geven. 

4.10  Nieuwsbrief september 2018 

Deze wordt akkoord bevonden. Fr. van der Weerden deelt mede dat deze ook pas in september 

gepubliceerd zal gaan worden. 

 

5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingsverzoeken 

5.1 Doorontwikkeling Meldkamer Brandweer (voor advies) 

Volgens de WOR bestuurder had e.e.a. geen invloed op de TOD. Het definitief besluit met 

beantwoording van de door de OR gestelde vragen is ontvangen.  
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5.2  Benoeming directeur VRZL (cie. P&O) (voor advies) 

De OR heeft bij brief van 2 augustus 2018 een advies uitgebracht. Het antwoord van de WOR 

bestuurder zag geagendeerd worden in de vergadering van 4 september aanstaande. In deze 

vergadering zal ook dhr. F. Klaassen nadere uitleg geven aan de OR over de doorontwikkeling van de 

Veiligheidsregio. 

5.5  Beleidsplan Vakmanschap BRWZL (cie. VGWM) en P&O) (voor advies) 

De OR heeft met de brief van 19 juni 2018 gereageerd op de adviesaanvraag. In deze brief is nog 

geen advies gegeven op het beleidsplan. In principe is de OR akkoord met het beleidsplan, echter de 

uitwerking ervan kent problemen. E.e.a. heeft te maken met het niveau waarop brandwachten worden 

aangenomen en het niveau van het ELO systeem. W. Meessen zal namens de cie. VGWM een pré-

advies opstellen en koppelen aan het beleidsplan.  

5.6 Caco’s meldkamer Zuid-Limburg (cie. P&O)  (voor advies) 

De voorzitter vraagt de cie. P&O om het ontvangen definitief besluit van 3 juli nog eens na te lezen en 

eventueel te reageren.  

5.7  Kledingreglement (ter instemming) 

Het definitief besluit inzake het kledingreglement d.d. 26 juni 2018 is ontvangen, waarmee het van de 

agenda van de OR kan worden afgevoerd. In dit kader is er wel nog overleg over de polo’s. 

AFSPRAAK: De voorzitter zal met J. Bertrand van Kaderstelling het probleem bekijken waarom 

kledingcoördinatoren op de kazernes niet via TOP Desk de uitgifte van kleding kunnen bewaken. 

6.9  ARBO beleidsplan (ter instemming) 

M. Franssen zegt toe om het beleidsplan en ook het stuk over Vakmanschap deze week door te lezen 

en nog met de leden van de cie. te bespreken. Het instemmingsverzoek dateert van 24 april 2018. 

6.10  Roosters versie 6.1 (ter instemming) 

De nieuwe versie 6.1 die thans ter instemming voorligt is een uitwerking van de versie 5.0 waarop 

door de OR reeds instemming is verleend. De meerderheid van de OR verleent vervolgens haar 

instemming aan versie 6.1 zij het dat in de instemmingsbrief een tweetal opmerkingen zal worden 

opgenomen namelijk dat er in de op-af periode voor verlof geloot dient te worden en dat het de 

voorkeur verdient om de datum van toezending van het rooster door het sc bedrijfsvoering te 

verschuiven naar 1 september in plaats van 15 september.  

 

7. Actiepuntenlijst 

Aangaande het declareren van een brandweervoertuig voor afhijsen patiënt door de GGD geeft D. 

Berghs aan dat er nog geen duidelijkheid is omdat de patiënt de factuur nog niet ontvangen heeft. 

Naar aanleiding van de vraag of de 2e TSC daadwerkelijk in Margraten staat tijdens de 

terugkomdagen, vraagt men zich af waar deze nu staat.  

AFSPRAAK: De voorzitter zal nagaan waar de 2e TSC momenteel gestald is.  

 

8. Rondvraag 

J. Beucken maakt zich zorgen over de toekomstige workload en de bezetting van de Commissies en 

geeft aan dat er tijdig aan de bel moet worden getrokken zodat er oplossingen kunnen worden 

gezocht. 
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M. Franssen zal verder uitzoeken of mensen die in de zomer geoefend hebben voor de PPMO op 30 

augustus ook begeleiders hebben gehad. 

R. de Haas spreekt zijn ongenoegen uit over de beperking van de lijst producten die besteld mogen 

worden voor de 24-uurs dienst om te koken op de kazerne. 

H. Pappers deelt mede dat in de toekomst alleen nog hydraterende drank en water op de 

uitrukvoertuigen zal zijn. In dit kader wordt nogmaals aandacht gevraagd voor het feit dat er ook op 

een terugkomdag de mogelijkheid moet zijn om water te kunnen drinken. 

 

9. Normen en waarden 

Geen bijzonderheden. 

 

10. Sluiting 

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

 


