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Notulen Reguliere Vergadering 
 
 
Datum:   5 januari 2016  
 
Van:   Ton Reinaerdts, plaatsvervangend secretaris OR  
 
Aanwezig:  Huub Pappers (voorzitter), Bart Pepels, Fer Beulen, Bryan Clear, Ton Reinaerdts, 

Mark Hagen, Wiel Blezer, Erik Schoonbrood, Gerard Drenthen, Fer Beulen, Wim Plug, 
Roy Molin en Ruud Hupperetz. 

 
Afgemeld:  John Beuken, Aniek Pijls, Rob Drummen en Ed Hofstee. 
 
Opening  
Huub Pappers heet iedereen welkom. 
 
Vaststellen/wijzigen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Vaststellen notulen 24 november 2015 
De notulen worden na enkele tekstuele aanpassingen vastgesteld. 
 
Mededelingen/voortgang 
Gerard van Klaveren schuift aan ten behoeve van toelichting LMO. 
 
LMO: 
LMO is landelijk gezien een genomen besluit. Regionaal zoekt Veiligheidsregio Zuid-Limburg en 
Veiligheidsregio Limburg-Noord meer de samenwerking op i.p.v. te richten op landelijke regelingen. 
De WOR-bestuurder komt nog met een schriftelijke reactie op het negatief advies van de 
gezamenlijke veiligheidsregio’s Zuid-Limburg en Limburg-Noord.  

 
De business case LMO gaat expliciet om samenwonen. Natuurlijk gaat samenwonen op termijn over 
naar samenwerken. Voor de fase samenwerken ontvangt de OR een nieuw voorgenomen besluit.  
Gerard geeft aan dat het op te maken ontvlechtingsdocument van evident belang is gezien opgedane 
ervaringen uit het verleden met het project “Schoon door de poort”. Het financiële risico (€ 25.000,00) 
is acceptabel, in relatie tot de algemene reserve. De risico’s die gepaard gaan met het LMO-project 
hebben uiteindelijk invloed op onze (financiële) bedrijfsvoering. 
 
De OR wil dit risico natuurlijk voorkomen c.q. inperken, door dit zoveel mogelijk inzichtelijk te maken 
aan de voorkant, alvorens er onomkeerbare besluiten genomen worden. De OR geeft aan dit 
onderwerp uiterst zorgvuldig te monitoren en binnen een kleine werkgroep wordt de schriftelijke 
terugkoppeling van de WOR-bestuurder opgepakt. 

 
Gerard van Klaveren verlaat de vergadering. 

 
Sportfaciliteiten; 
Een kleine groep medewerkers (ongeveer 10) heeft een brief ontvangen over het afschaffen van de 
sportfaciliteiten. Het eenzijdig afschaffen van deze faciliteit is in het agenda-overleg besproken. 
Resultaat is dat het MT zich hierover gaat beraden. Fysiek fit blijven is een voorwaarde om de PPMO 
te kunnen afleggen. Dit impliceert dat sporten gefaciliteerd dient te worden.  
Bryan pleit voor een eenduidige regeling omtrent het sporten. 
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Het sporten blijft een aandachtspunt gezien het grote aantal blessures. Ton geeft aan dat hierbij niet 
alleen de mentaliteit, maar ook de begeleiding en de variatie in het sportaanbod zijn inziens een rol 
speelt. 

 
Roy brengt aan dat er steeds meer zaken eenzijdig besloten worden door de WOR-bestuurder. Het is 
een taak voor de OR om hier alert op te zijn. Het afschaffen van het TD Piket wordt hierbij als 
voorbeeld genoemd. Het DB neemt dit punt mee naar het volgende agenda-overleg. 
 
Vacature Brandonderzoeker; 
OR is in afwachting van de brief inzake heroverweging WOR-bestuurder. 
 
Werktijdenregeling; 
Een aantal punten m.b.t. de aangepaste werktijdenregeling zijn volgens de commissie P&O niet 
duidelijk of niet correct. De commissie stelt verdiepingsvragen op. 
Schriftelijke reactie van de WOR bestuurder inzake de vergoeding piket in verlof c.q. geld volgt.  
De OR kan de beargumentering van de organisatie begrijpen, omdat ze een éénduidige regeling 
willen, waarbij de belasting op de hoofdfunctie niet in gevaar komt.  
 
Jaarverslag 2015 
Iedere commissie wordt verzocht een toelichting te schrijven over de onderwerpen van 2015 die we 
uitdiepen in het jaarverslag. Plan van aanpak hiervoor volgt vanuit het DB. 
 
Samenstelling Commissies; 
Bryan gaat participeren in de commissie IE P&O. 
Ton gaat deelnemen in de commissie Communicatie. 
 
Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken 
Schoon werken, ter advies; 
Er zijn nog onduidelijkheden en de commissie gaat aan de WOR-bestuurder verdere vragen stellen. 
Huub houdt met de nieuwe projectleider Marcel Eussen contact. 
 
Warme Rie, ter instemming; 
De reactietermijn voor de WOR-bestuurder is verlopen op 08-12-2015. Er zijn toezeggingen gedaan, 
zoals opgenomen in eerdere notulen. Het DB van de OR zal de WOR-bestuurder rappelleren. 
 
Beleidsplan Waterongevallen, ter advies; 
De OR wacht op het beleidsplan, waarin het plan van aanpak conform afspraak van 24-11-2015 wordt 
meegenomen. 
 
Monitor ATW, ter instemming; 
Vragen naar de commissie P&O sturen. 
 
Evaluatie dienstroosters, ter advies; 
Vragen naar de commissie P&O sturen. 
De OR wil informeren naar het aanbestedingstraject, i.v.m. het inkoopbeleid van Brandweer Zuid-
Limburg. 

 
BHV organisatie; 
Vragen naar commissie P&O en VGWM sturen. 
De OR wil informeren naar het aanbestedingstraject, i.v.m. het inkoopbeleid van Brandweer Zuid-
Limburg. 
 
  



Pagina 3 van 3 

 
Secretariaat: Zürichstraat 10 - 6135LP Sittard - tel.: 088-4507205 e-mail: or@brwzl.nl 

 
 
Rondvraag 
Gerard 
Gerard vraagt om de diverse commissies ruimte te geven op de agenda voor mededelingen c.q. in te 
brengen stukken. Huub neemt dit mee. 
 
Roy 
Roy vraagt naar de stand van zaken van de dialoogsessies. 
Bryan geeft aan dat de sessies doorgaan in 2016, totdat alle medewerkers aan de beurt zijn geweest. 
 
Wiel 
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de Stairmaster? 
Bart geeft toelichting dat de invoering nog op zich laat wachten, wellicht tot half 2016, aangezien er 
nog aanpassingen gedaan moeten worden. Er is toegezegd dat medewerkers ruimschoots in de 
gelegenheid gesteld worden om te oefenen met de Stairmaster, alvorens dit weer onderdeel van de 
keuring wordt. 
 
Algemeen 
Datum voor de voorjaarscursus wordt z.s.m. kenbaar gemaakt. 
 
Actiepuntenlijst doornemen  
Geen op- of aanmerkingen. 

 
Kernwaarden OR   
De OR is unaniem van mening te hebben voldaan aan de kernwaarden. 

 
Afsluiting 
De voorzitter bedankt eenieder voor de inbreng en aanwezigheid en sluit daarmee de vergadering. 
 


