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Notulen Reguliere Vergadering 
 
 
Datum:   10 november 2015  
 
Van:   Aniek Pijls, ambtelijk secretaris OR  
 
Aanwezig:  Wim Plug, Huub Pappers, Bart Pepels, Gerard Drenthen, Fer Beulen, Rob Drummen, 

Bryan Clear, Ton Reinaerdts, Mark Hagen, Aniek Pijls, Roy Molin, Wiel Blezer, John 
Beucken en Ruud Hupperetz 

 
Afgemeld:  Ed Hofstee, Eric Schoonbrood en Romy Coumans 
 
 
Opening  
Wim Plug is voorzitter en heet iedereen welkom. 
 
Vaststellen/wijzigen agenda 
Toevoeging agenda:  

 Binnengekomen brief BHV-organisatie 

 Jaarverslag 2015 
 
Vaststellen notulen 27 oktober 2015 
De notulen worden zonder aanpassingen vastgesteld. 
Aanvullende opmerking van Huub Pappers bij de brief ter informatie “vaste aanstellingen 2 FTE 
meldkamer”: vorige RV is besproken dat er 3 jaar geleden een sollicitatieprocedure is geweest voor de 
vacature van centralist meldkamer, maar er geen geschikte kandidaten waren. Volgens Huub klopt dit 
niet en waren er wel kandidaten. Bryan koppelt dit terug naar de afdeling P&O. 
 
Mededelingen/voortgang 
Toelichting actiepunten n.a.v. cursus OR  
Plan van aanpak van de commissie communicatie is nog niet gemaakt. De commissie is nog niet 
samen geweest sinds de cursus in juni. Acties zijn nu wel in gang gezet binnen de commissie, 
namelijk het opstellen van een nieuwsbrief voor december 2015 en starten met het jaarverslag 2015.  
 
Andere plannen van aanpak van de commissies zijn reeds toegelicht, dus behoeven geen verdere 
toelichting in deze vergadering.  
 
Ontwikkelingen Landelijke Meldkamer (adviesaanvraag d.d. 16 oktober 2015) 
Concept negatief advies is opgemaakt namens alle betrokken OR’en en momenteel bij eenieder ter 
bespreking. Opmerkingen n.a.v. het concept worden verwerkt. Het concept negatief advies wordt 
alvorens de volgende bijeenkomst (23 november) van alle OR’en binnen onze eigen OR verstuurd.  
De inhoud van ons negatief advies is reeds binnen de OR Brandweer Zuid-Limburg besproken, dus 
het is voor de OR een check of alles erin staat. Indien akkoord wordt het negatief advies op 23 
november getekend door alle betrokkenen. 
 
Evaluatie opstart beroeps-oefenen/terugkomdagen 1e kwartaal 2015, ter informatie 
Michel Zewald licht dit onderwerp toe in RV van 24 november a.s. 
 
Vacatures brandonderzoeker, ter informatie  
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Volgens de OR faciliteert de organisatie het brandonderzoek niet voldoende, waardoor een duidelijk 
antwoord op de volgende vragen uitblijft, ook na beantwoording van de verdiepingsvragen: 
1. Verkapte formatie; de organisatie is van mening dat de 32 uur per week geen verkapte formatie is, 

maar een prioritering van werkzaamheden. Hier is de OR het mee oneens. Volgens de OR gaat 
het hier toch om een formatieplaats en dat zou betekenen dat het stuk van brandonderzoek 
adviesplichtig is. 

 
Oplossingsrichting voor de organisatie is om ruimte te maken voor inhuur of structureel overwerk in te 
calculeren. 
 
2. Opkomstverplichting; er wordt gesproken over een opkomsttijd, maar de brandonderzoeker komt 

niet in aanmerking voor piketvergoeding. Dit is tegenstrijdig en in de praktijk lijkt dit niet te gaan 
werken. 

 
Deze punten worden meegenomen naar de OV, aansluitend aan deze vergadering. 
 
Brief invoeren nieuwe beloningshoofdstuk 3, ter informatie 
Geen verdere op- of aanmerkingen. 
 
BHV-organisatie  
De brief BHV-organisatie wordt nog doorgestuurd binnen de OR en opgepakt door de commissie 
P&O. Overigens staat het stuk al (te voorbarig) op intranet. 
 
Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 
Schoon werken, ter advies 
Wachten op definitief besluit. 
 
Werktijdenregeling, ter instemming  
De nieuwe werktijdenregeling is ter behandeling door OR ontvangen en behandeld door commissie 
P&O. Er zijn nog een aantal opmerkingen m.b.t. bijvoorbeeld pauzes, uitgesloten werktijdenregeling 
repressie, dagdienst repressie en enkele andere aanvullingen. Pré-advies wordt door commissie P&O 
t.a.v. het DB verstuurd. 
 
Warme RI&E, ter instemming 
Negatieve instemming is verstuurd aan WOR-bestuurder. 
 
Beleidsplan waterongevallen 2015-2018, ter advies 
Verdiepingsvragen zijn gesteld aan de WOR-bestuurder, waarbij reactietermijn tot vandaag was 
gesteld door de OR. Echter, de OR heeft niets ontvangen. De OR wacht de antwoorden in de OV, 
aansluitend aan deze vergadering, af en bepaald dan al dan niet over te gaan tot (negatief) advies. 
  
ATW monitor 
Defitnief besluit is ontvangen. 
De OR vraagt de overtredingen binnen AG5 op. 
 
Actiepuntenlijst doornemen  
 
Rondvraag 
Roy: in juni heeft Roy vragen gesteld in de OV over het draaien van diensten op beroepskazernes 
door vrije instroom vrijwilligers. Er worden nog steeds vele sms’jes gestuurd op ad hoc basis voor 
diensten. Hierop is nog geen tevreden stellend antwoord gekomen van de WOR-bestuurder.  
De vele inzet van vrije instroom betekent volgens Roy misschien wel dat we te weinig beroeps 
personeel hebben? De druk op de vrijwillersposten neemt in ieder geval toe. 
Bryan reageert dat dit onderwerp is opgepakt door de kazernechefs. Er zou gemonitord worden dat er 
maximaal 2 persoon per post per dienst ingeroosterd kunnen worden in een hybride kazerne.  
Volgens de OR werkt dit in de praktijk nog niet. Hoe kunnen we dit binnen de organisatie borgen? 
Deze vraag neemt de OR mee naar de OV, aansluitend aan deze vergadering. 
 
Kernwaarden OR   
Sluiting 


