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Notulen Reguliere Vergadering 
 
 
Datum:   24 november 2015  
 
Van:   Aniek Pijls, ambtelijk secretaris OR  
 
Aanwezig:  Huub Pappers, Bart Pepels, Fer Beulen, Rob Drummen, Bryan Clear, Ton Reinaerdts, 

Mark Hagen, Aniek Pijls, Wiel Blezer, Erik Schoonbrood, John Beucken en Ruud 
Hupperetz 

 
Afgemeld:  Wim Plug, Gerard Drenthen, Roy Molin, Ed Hofstee en Romy Coumans 
 
 
 
Opening  
Bryan is voorzitter en heet iedereen welkom. 
 
 
Vaststellen/wijzigen agenda 
Toevoeging agenda:  

• Vraag n.a.v. besprekingen hoofdstuk 3 CAR-UWO 

• Mededeling van Bryan 
 
Vaststellen notulen 10 november 2015 
De notulen worden na enkele aanpassingen vastgesteld. 
 
Mededelingen/voortgang 
Evaluatie beroeps-oefenen, toelichting door teamleider Vakbekwaamheid (Michel Zewald) 
De taakstelling die vakbekwaamheid van de directie heeft gekregen is om binnen de terugkomdagen 
de geoefendheid van basiszorg te voegen, welke 80 uur behelst. Dat is de basis voor 10 
terugkomdagen á 8 uur. Om het lesprogramma te vullen is input van de kazernes gevraagd door één 
afgevaardigde per kazerne te leveren voor een werkgroep, om zodoende de beste specialist te krijgen 
voor elk onderwerp. Deze werkgroep functioneert niet voldoende. Onderbezetting bij 
Vakbekwaamheid en te weinig ondersteuning vanuit Basiszorg liggen hieraan ten grondslag. 
Aanvankelijk zouden de lessen gegeven worden door ploegchefs/bevelvoerders. Hiervoor worden nu 
echter instructeurs ingehuurd. Wel ziet men een stijgende lijn in de evaluaties.  
 
Het oefenen van de manschappen is goed geborgd. De bevelvoerderspool krijgt echter nog 
onvoldoende aandacht. Dit onderwerp staat wel op de agenda van Vakbekwaamheid voor 2016. 
Vanuit de OR wordt de vraag gesteld hoe het zit met het leerprogramma voor bevelvoerders. 
Nulmeting is een tijd geleden gedaan in Antwerpen, maar daarna heeft er geen beoordeling meer 
plaatsgevonden. Reden is dat er geen follow-up is gegeven aan de nulmeting en het daarom niet 
eerlijk is de bevelvoerders te beoordelen.  
 
Vakbekwaamheid staat ook op nummer 1 op de strategische agenda van onze organisatie. 
  
De OR geeft aan dat het zonde is dat de expertise binnen de brandweer onvoldoende benut wordt, 
waardoor eigen mensen buiten de organisatie hun expertise inzetten en de organisatie instructeurs 
inhuurt. Dit is bekend en hiervoor is aandacht binnen Vakbekwaamheid. Maar wanneer expertise in de 
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organisatie meer benut zou worden, zou dat binnen de functie vallen en dat staat niet in lijn met de 
takendiscussie. 
 
Vanuit de OR wordt de opmerking geplaatst dat de terugkomdagen organisatorisch niet soepel 
verlopen. De ploegchef blijft verantwoordelijk voor de organisatie van de dag, m.b.t. aanmelding etc. 
 
Vakbekwaamheid heeft wel de wens om bij nieuwe voorstellen waaraan een scholingscomponent vast 
zit op MT-niveau betrokken te worden. Daardoor borgt de organisatie de budgetten de nodig zijn voor 
de opleidingen, die gepaard gaan met nieuwe voorstellen. Dit gebeurt momenteel nog onvoldoende. 
 
De OR bedankt Michel Zewald voor de toelichting. De inhoudelijke discussie over het borgen van 
geoefendheid van bevelvoerders is meegenomen door de OR bij het onderwerp Warme RI&E, 
waarover de OR een negatief advies heeft afgegeven.  
 
Beleidsplan waterongevallen, toelichting door Thei Weelen, Gerard v Klaveren is afwezig i.v.m. 
systeemtest. 
We voldoen niet meer aan de meest actuele wet- en regelgeving met betrekking tot duiken, zoals 
meermaals door de OR aangegeven.  
 
In directe opvolging op de laatste OV is de functie van duikcoördinator weer ingevuld. Daarnaast is er 
een plan van aanpak gemaakt om te komen tot de gestelde normen en eisen. 
Dit plan bestaat uit drie onderdelen: 
1. actueel maken werkinstructie aan de hand van de geldende wet- en regelgeving (deadline helft 
december 2015);  
2. documentatie maken volgens de landelijke standaard (deadline april 2016);  
Documentatie voortvloeiend uit de werkinstructies is verouderd, bijvoorbeeld RI&E, 
bereikbaarheidkaarten en actualiseren werkmaterieel. 
3. kwaliteit borgen, waaronder oefenprogramma voor de duikers (deadline juni 2016). 
 
De OR bedankt Thei Weelen voor de toelichting en gaat zich beraden of ze deze acties voldoende 
vindt ten aanzien van de veiligheidsrisico’s.  
 
De doelen die de OR voor ogen had zijn behaald, zijnde de benoeming van de duikcoordinator en het 
oppakken van de werkinstructies. 
Bryan heeft aan de Arbeidsinspectie de vraag gesteld welke veiligheidsrisico’s de organisatie loopt. 
De Arbeidsinspectie toets dit niet vooraf, maar geeft aan dat wanneer er concreet zaken opgepakt 
worden, geen moeilijkheden te verwachten zijn. Het moet wel gebeuren! 
 
De OR beslist dat het advies gehandhaafd kan worden, omdat aan de mitsen is voldaan. 
De OR wil vorderingen monitoren en vraagt daartoe schriftelijk aan de WOR-bestuurder de volgende 
zaken: 

• het totale plan van aanpak; 

• inplannen van evaluatiemoment in april en september 2016; 

• borging van de functie duikcoördinator in het functieboek en  

• de financiering van benodigd materieel. 
 
Mededeling van Bryan 
Bryan legt de functie van voorzitter OR per 1 januari 2016 neer. Gaarne voor volgende week vrijdag 4 
december per mail eventuele kandidaten voor voorzitterschap melden. Kandidaten worden 4 
december bekend gemaakt. Stemming vindt plaats op 8 december a.s.  
Oproep aan alle OR-leden om, bij verhindering, je stem te mandateren.  
  
LMO: stand van zaken n.a.v. overleg met overig betrokken OR’en op 23 november jl. 
Vervolgoverleg heeft plaatsgevonden met de vier ondernemingsraden. GGD Zuid-Limburg heeft 
aangegeven nog niet zeker te weten of zij het negatief advies mee ondertekent. Politie brengt het 
concept-advies nog in hun OV, maar verwacht geen problemen. Ons negatief advies wordt einde van 
deze week verstuurd. 
 
Daarnaast is Bryan benaderd door de heer Marell als adviseur voor de directies betrokken bij het 
LMO. Bryan koppelt aan de OR terug, wat er uit dit gesprek komt.  
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Sportfaciliteiten, stand van zaken n.a.v. gestelde vraag aan de WOR-bestuurder tijdens OV. 
De OR heeft nog geen antwoord ontvangen.  
Dit onderwerp komt op de agenda van het agenda-overleg op 15 december a.s. 
 
Vacature brandonderzoeker, ter informatie 
Nog geen reactie ontvangen van de WOR-bestuurder n.a.v. de afgelopen OV. 
Commissie P&O maakt een brief t.a.v het DB om te versturen aan de WOR-bestuurder met de vragen 
die gekomen zijn uit de OV.  
 
Vraag n.a.v. besprekingen hoofdstuk 3 CAR-UWO 
Huub geeft aan dat er vragen zijn gesteld over de vergoeding van het BOT-team. De uitleg van P&O 
met betrekking tot de BOT-vergoeding is in strijd met het MT-besluit wat reeds eerder genomen is. 
Dit onderwerp staat opnieuw op de agenda van het MT, omdat bij de uitvoering bleek dat het eerste 
voorstel (vergoeding volgens aanstelling als vrijwilliger) in de praktijk tot nieuwe problemen leidt. Een 
nieuw besluit dient hierover op zeer korte termijn genomen te worden. Dit wordt door de OR 
afgewacht. Overigens, mochten de BOT-leden niet akkoord zijn met de regeling, dan dient dit op de 
agenda van het GO te komen. 
 
Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken 
Schoon werken, ter advies 
Wachten op definitief besluit. 
 
Werktijdenregeling, ter instemming  
Commissie P&O stelt verdiepingsvragen op, waarin het bezwaar van de voorlichters copi wordt 
meegenomen. Voorlichters COPI zijn het niet eens met de regeling dat de piket alleen in geld vergoed 
wordt. Zij prefereren de keuze voor tijd-voor-tijd of geld. Volgens de OR hoeft dit geen probleem te 
zijn. Dit wordt door de commissie P&O in haar pré-advies meegenomen. 
 
Warme RI&E, ter instemming 
Niet verlenen van instemming is verstuurd aan WOR-bestuurder 
Wachten op antwoord. 
 
Beleidsplan waterongevallen 2015-2018, ter advies 
Verdiepingsvragen zijn gesteld aan de WOR-bestuurder 
DB maakt brief n.a.v. toelichting Thei Weelen om te versturen naar WOR-bestuurder. 
 
Collectief ADV dagen 2016, ter instemming 
Wachten op definitief besluit. 
 
Actiepuntenlijst doornemen  
 
Rondvraag 
Ton R.: vraag over het loslaten van het over te nemen verlof van maximaal 72 uur. Dit betekent dat 
het mogelijk is om meer verlof mee over te nemen naar het volgende kalenderjaar. 
Deze regeling is inderdaad komen te vervallen, met het in werking gaan van wettelijk (één jaar geldig) 
en bovenwettelijk (vijf jaar geldig) verlof. Het is aan de kazernechefs om te monitoren op ontstaan van 
eventuele verlofstuwmeren en het eventueel nemen van maatregelen daartegen.  
 
Recent bedrijfsongeval op ROC: is het protocol omtrent melden arbeidsinspectie binnen de 
organisatie bekend? Uiteindelijk is het bedrijfsongeval wat onlangs gebeurd is wel gemeld, maar hier 
ging veel discussie aan vooraf. Commissie VGWM vraagt de ongevallenrapportage op. 
 
Kernwaarden OR   
 
Sluiting 
 


