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Notulen Reguliere Vergadering 
 
 
Datum:   26 januari 2016  
 
Van:   Aniek Pijls, ambtelijk secretaris OR  
 
Aanwezig:  Huub Pappers (voorzitter), John Beucken, Bart Pepels, Aniek Pijls, Bryan Clear, Ton 

Reinaerdts, Mark Hagen, Wiel Blezer, Gerard Drenthen, Wim Plug, Rob Drummen en 
Ruud Hupperetz. 

 
Afgemeld:  Fer Beulen, Roy Molin, Erik Schoonbrood en Ed Hofstee. 
 
Opening  
Huub Pappers heet iedereen welkom. 
 
Vaststellen/wijzigen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Vaststellen notulen 5 januari 2016 en 19 januari 2016 
De notulen worden zonder inhoudelijke aanpassingen vastgesteld. 
 
 
Mededelingen/voortgang 
LMO: voorbereiden standpunt tijdens de OV, n.a.v. schriftelijke reactie van WOR-bestuurder na 
technisch beraad. 
Nadat de OR de beantwoording van de verdiepingsvragen heeft ontvangen, heeft het DB voorafgaand 
aan deze vergadering overleg gevoerd met het DB van Veiligheidsregio Limburg-Noord. De grote lijn 
in het advies van beide regio’s komt overeen, met enkele specifieke punten per regio. 
Voor Veiligheidsregio Zuid-Limburg: de mandaatregeling is onvoldoende helder. Want mocht de 
stuurgroep mandaat hebben, waardoor ons MT geen voorgenomen besluit hoeft te nemen, dan had 
dit ter advies bij de OR ingebracht moeten worden. 
Voor Veiligheidsregio Limburg Noord spelen de personele consequenties in de fase ‘samenwonen’ 
veel sterker dan voor Veiligheidsregio Zuid-Limburg.  
We gaan niet meer over tot een gezamenlijk advies van beide veiligheidsregio’s, maar blijven wel 
handelen in dezelfde geest. 
 
Het DB stelt een positief advies met een aantal mitsen voor aan de OR, namelijk 

• De ondernemingsraad ontvangt het financieel ontvlechtingsdocument ter advies, zodra dit 
gereed is;  

• De ondernemingsraad ontvangt de onderbouwing van de transitiekosten voor 2016 
(€793.333), zodra deze uitgewerkt zijn; 

• Mochten er onvoorziene feiten en omstandigheden naar boven komen tijdens de fase 
‘samenwonen’, welke de ondernemingsraad op basis van de informatie die zij nu ontvangen 
heeft redelijker wijze niet heeft kunnen voorzien, dan wordt de ondernemingsraad opnieuw in 
positie gebracht; 

• Alle personele consequenties worden in de vervolgfase voorgelegd; 

• De ondernemingsraad wil graag realistische afspraken over het vervolg. 
 
Er wordt door de OR opgemerkt dat men de draad een beetje kwijt is in het LMO-dossier.  
Hierop geeft Bryan kort weer wat er allemaal gebeurd is in de tijdlijn: 

OR  



Pagina 2 van 3 

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

• Naar aanleiding van een nieuwsbrief over een projectgroep LMO in december 2014 heeft de 
OR vragen gesteld en beroepsprocedure opgestart. Hiervoor werd gekozen omdat de ORniet 
in positie was gebracht.  

• In maart 2015 heeft de OR het beroep ingetrokken en afgesproken dat de stuurgroep door 
kan gaan zodat er een businesscase voorgelegd kon worden aan de OR ter advies. 
Voorwaarde: geen uitvoeringswerkzaamheden voordat advies is afgegeven. 

• In juli 2015 is het businessplan door de OR opgevraagd, nog steeds niet ontvangen. 

• In oktober 2015 is het businessplan ter advies binnengekomen bij de OR. 

• In oktober 2015 stelt de OR beroep in aangezien er toch uitvoering wordt gegeven aan de 
business case door het MCC samenwoon ‘fit’ te maken. Dit beroep wordt ook weer 
ingetrokken, wanneer blijkt dat alle werkzaamheden zijn stopgelegd. 

• In november 2015 hebben Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Limburg Noord 
een gezamenlijk negatief advies afgegeven. 

• In december 2015 heeft technisch beraad met beide WOR-bestuurders en het DB 
plaatsgevonden n.a.v. het negatief advies. 

 
Tijdens de OV zal aan de WOR-bestuurder nog de vraag gesteld worden, wat de nieuwe landelijke 
ontwikkelingen (heroriëntatie LMO) betekenen voor onze regio.  
Mocht met name volgens de WOR-bestuurder de financiële paragraaf gelijk blijven, dan is de OR 
akkoord met het advies zoals voorgesteld. Besloten wordt om dit als vast agendapunt te laten 
terugkeren bij de overlegvergaderingen. 

 
Sportfaciliteiten, stand van zaken n.a.v. reactie WOR-bestuurder 
John heeft een vergelijkingsdocument gevonden ter voorbereiding op de samenvoeging van de 
districten in 2008. Hierin is opgenomen dat in de Westelijke Mijnstreek in sportfaciliteiten werd 
voorzien en dat er doorbetaling van sportabonnementen zou plaatsvinden. Dit document nemen we 
mee naar de WOR-bestuurder, aangezien deze heeft gevraagd om op papier de afspraken aan te 
leveren m.b.t. sportfaciliteiten Westelijke Mijnstreek.  

 
Integrale evaluatie dienstroosters 24-uurs dienst en werkwijze Brandweer Zuid-Limburg; voorbereiden 
standpunt tijdens de OV, in opvolging op extra vergadering 
De commissie P&O heeft geen specifieke vragen meer. Wel heeft zij een aantal aandachtspunten die 
ze aan de projectgroep zal meegeven. In de projectgroep is de OR ruim vertegenwoordigd met Bryan, 
Roy Molin en Ton R. De instemming wordt na de OV opgemaakt en verstuurd. 

 
Jaarverslag 2015; stand van zaken diverse commissies 
Lopend. 
 
Kiesreglement; in voorbereiding op verkiezingen maart 2017 
In voorbereiding op de verkiezingen in maart 2017 gaarne de vraag of eenieder het kiesreglement wil 
doornemen en wil beoordelen of men zich hier nog ik kan vinden. Het kiesreglement is te raadplegen 
via de map van de OR op de server. Dit agendapunt keert terug tijdens de volgende 
overlegvergadering om inhoudelijk te behandelen. 
 
Voorjaarscursus  
Het voorstel voor het tweedaags programma wordt doorgenomen: 
Thema’s donderdag 31 maart 

• Voorbereiden algemene vergadering (art. 24 WOR) 

• Communicatie met de achterban 

• Toelichting over bestuurlijke aangelegenheden en planning & control binnen Brandweer Zuid-
Limburg door Geert Caris 

Thema vrijdag 1 april 

• “De wereld die financiën heet” voor de OR van Brandweer Zuid-Limburg door Marco Kramer 
 
Rob geeft aan dat hij eventueel bij de volgende cursus een training kan verzorgen over persoonlijke 
effectiviteit binnen de OR en vergaderingen.  
 
Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken 
 
Schoon werken, ter advies 
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Definitief besluit is door de OR ontvangen. Volgens de commissie VGWM is deze reactie nog niet 
compleet. Zij formuleert een pré-advies aan het DB. 

 
Warme RI&E, ter instemming 
Reactie is gisteren ontvangen van de WOR-bestuurder. Commissie VGWM pakt dit op. 
Agendapunt voor volgende RV. 

 
Beleidsplan waterongevallen 2015-2018, ter advies 
Reactie is gisteren ontvangen van de WOR-bestuurder. Commissie VGWM pakt dit op. 
Agendapunt voor volgende RV. 
 
BHV-organisatie, ter instemming 
Reactie is gisteren ontvangen van de WOR-bestuurder. Commissie VGWM en P&O pakken dit op. 
Agendapunt voor volgende RV. 
 
Vacature brandonderzoeker, ter info 
OR wacht op de schriftelijke reactie op haar vragen. 

 
Werktijdenregeling, ter instemming 
Definitief besluit is ontvangen. DB koppelt de reactie op het bezwaar van de groep voorlichters CoPI 
nog schriftelijk aan hen terug. 

 
Betaling BOT-team,  
Reactie is gisteren ontvangen van de WOR-bestuurder.  
Agendapunt voor volgende RV. 
 
 
Rondvraag 
 
Actiepuntenlijst doornemen  
Rob geeft aan dat de actiepuntenlijst erg uitgebreid is en hij deze graag voorzien ziet van duidelijkere 
data en actiepunten. Het DB pakt dit op. 
 
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. 
 


