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Overlegvergadering 
 
Datum: 28 maart 2017  
 
Aanwezig: Gerard van Klaveren (WOR-bestuurder), Geert Caris (adviseur WOR-
bestuurder), Gerard Drenthen, Fer Beulen, Roy Molin, Wiel Blezer, Huub Pappers (voorzitter 
OR), Ton Reinaerdts, Ruud Hupperetz, Wim Plug, John Beucken en Aniek Pijls (notulist). 
 
Afwezig: Bart Pepels, Bryan Clear, Mark Hagen, Rob Drummen, Ed Hofstee en Eric 
Schoonbrood. 
 
1. Opening  
De voorzitter heet allen welkom. 
 
2. Vaststellen/wijzigen agenda 
 
3. Vaststellen notulen artikel 24 overleg en notulen overlegvergadering 21 februari 
2017 
Notulen artikel 24 overleg:  
Opmerking naar aanleiding van het onderwerp Strategische Personeelsplanning (SPP):  
De leidinggevenden hebben hun personeelsbestand geïnventariseerd middels de 
potentiematrix. Deze potentiematrix is in een pilot gegoten en nog niet geïmplementeerd in 
het bestaande personeelsbeleid. Zodoende kunnen leidinggevenden eerst ervaring opdoen 
met de matrix. Rond 1 oktober 2017 moet het beeld klaar zijn voor potentieel voor de 
toekomst, zodat dit meegenomen kan worden in de meerjarenbegroting. 
SPP is niet 2e loopbaanbeleid (LBB): er is een bedrag opgenomen in de begroting voor 2e 
LBB. Verdiepingsvragen vanuit de OR over 2e LBB zijn beantwoord. Hierover komen geen 
nieuwe vragen meer namens de OR. 
 
Notulen overlegvergadering 21 februari 2017: 
Vastgesteld zonder wijzigingen. 
 
4. Mededelingen/voortgang 

• Evaluatie dienstroosters 
Toegelicht door Léon Houben in de reguliere vergadering van de ondernemingsraad, 
voorafgaand aan deze overlegvergadering. 
Zaken die besproken zijn in de reguliere vergadering worden doorgenomen met de WOR-
bestuurder, zodat duidelijk is welke afspraken gemaakt zijn. 
 

• Navigatiesysteem 
Toegelicht door Léon Houben in de reguliere vergadering van de ondernemingsraad, 
voorafgaand aan deze overlegvergadering. 
 

• Herinrichting Veiligheidsregio (VR), stand van zaken 
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Begroting rondom herinrichting VR +/+ €860.000 gaat momenteel voor zienswijze langs de 
gemeenten. Het veiligheidsbureau moet 1 januari 2018 ingericht zijn. 
De veiligheidsdirectie selecteert momenteel een kwartiermaker. De selectie zal op korte 
termijn afgerond worden. De opdracht voor de kwartiermaker vloeit voort uit kaders, zoals 
gesteld in het rapport van Petro Winkens. Het proces met de OR is een belangrijk onderdeel 
voor de opdracht van de kwartiermaker. 
(OR) Wat wordt er bedoeld met de veranderopgave, zoals benoemd in de opdracht voor de 
kwartiermaker?  
(WOR-bestuurder) Dit zijn enerzijds de veranderingen binnen het veiligheidsbureau. 
Anderzijds is de vraag hoe Brandweer Zuid-Limburg in het veiligheidsbureau kan passen, 
met name de ondersteunende afdelingen zoals Bestuurszaken, P&O etc. 
De OR vraagt zich af of het haalbaar is voor de kwartiermaker om vóór 1 januari 2018 dit 
project te realiseren? De WOR-bestuurder geeft aan dat het inrichten van de 
veiligheidsbureau en het inpassen van de brandweer binnen het veiligheidsbureau in tweeën 
gehakt wordt, omdat het inderdaad anders niet haalbaar is. 
 
Bevriezen vacatures begroting 2018 t/m 2021, brief ter info 
Wordt doorgenomen in het agendaoverleg met hoofd P&O. 
 
5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 
• applicatie beheerder materiaal beheer, ter advies 

Definitief besluit is ontvangen. 
 
6. Actiepuntenlijst doornemen  
 
7. Rondvraag 
(John Beucken) verzoek aan de WOR-bestuurder om te heroverwegen om de 2 oefen-TS’en 
die nu afgestoten worden, aangehouden kunnen worden. 
 
8. Sluiting 
 
 


