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Notulen Reguliere Vergadering 
 
 
Datum:   23 februari 2016  
 
Van:   Aniek Pijls, ambtelijk secretaris OR  
 
Aanwezig:  Huub Pappers (voorzitter), John Beucken, Bart Pepels, Aniek Pijls, Ton Reinaerdts, 

Mark Hagen, Wiel Blezer, Wim Plug, Eric Schoonbrood, Fer Beulen  en Ruud 
Hupperetz. 

 
Afgemeld:  Roy Molin, Rob Drummen, Bryan Clear en Ed Hofstee en Gerard Drenthen. 
 
 
Opening  
 
Vaststellen / wijzigen agenda 

- Vast agendapunt namens Ton R. en Roy M.: evaluatie dienstroosters 24-uurs dienst 
- data LOOV/brandweerevent 

 
Vaststellen notulen  26 januari 2016 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Mededelingen/ voortgang 
Rapportage leegtrekken vrije instroom kazernes, reactie WOR bestuurder in opvolging op de 
opmerking van de OR 
Uit de rapportage blijkt dat het 10x tijdens een half jaar is voorgekomen dat er meer mensen zijn 
dienst hebben gedraaid in de hybride kazerne, dan afgesproken. De OR dacht dat dit veel vaker 
voorkwam.  
We hebben toezegging van de WOR bestuurder dat deze rapportages periodiek naar de OR komt 
(wordt toegevoegd aan de actiepuntenlijst). Roy M. is als inbrenger van dit onderwerp niet aanwezig 
tijdens deze RV. Roy wordt nog benaderd of hij nog iets wil toevoegen. 
 
Werkkostenregeling, ter info ontvangen 
Fer ligt toe dat de WKR per 1/1/15 is ingegaan.  Binnen de WKR mag 1,2% van de loonsom vrij 
besteed worden, zonder belastingafdracht. In 2015 is de vrije ruimte met eur 80.0000 overschreden. 
Omdat wij de vrijwilligers meetellen hebben we in verhouding een kleine bestedingsruimte. 
 
Fer heeft opmerkingen, met name over het meer specificeren van de regels, zodat ze minder voor 
interpretatie leesbaar zijn. Zoals ze nu omschrijven zijn, kan dit in de toekomst tot discussies leiden. 
Fer formuleert zijn reactie over de WKR aan het DB. Dit wordt verder opgepakt en teruggekoppeld in 
de volgende RV en als agendapunt op de OV geplaatst. 
 
Sportfaciliteiten, stand van zaken  
geen nieuws, wordt opgepakt met Bryan zodat dit voor de volgende OV wordt afgerond. 
 
Jaarverslag 2015; stand van zaken diverse commissies 
Cie P&O moet haar stukken nog aanleveren. Het jaarverslag wordt vast gesteld tijdens de 
voorjaarstraining. 
  

OR  
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Kiesreglement vaststellen; in voorbereiding op verkiezingen maart 2017 
Kiesreglement wordt besproken en voldoet  voor de OR-leden. We zetten dit reglement voort in de 
komende verkiezingsperiode. 
   
Betaling BOT team, ter info 
Antwoorden op de verdiepingsvragen zijn ontvangen. 
Er zijn namens de cie P&O geen vragen meer.  
 
Aanpassen KVT’s niet-maatgevende incidenten, ter info ontvangen 
Aanpassen KVT’s heeft voornamelijk betrekking op kazerne Middenweg.  
Bart P. maakt een algemene opmerking dat het gevolg van deze aanpassing is, dat de instructie van 
bijvoorbeeld de Geerhorst niet bekend is. Dit geldt volgens de OR organisatie breed bij aanpassingen.  
 
Bart pakt het op binnen de kazerne (met KC) en koppelt volgende RV terug. 
Daarnaast bereidt het DB het punt instructies  bij aanpassingen/veranderingen voor de agenda van 
het OV voor. 
 
Operationele basissterkte (OBS) vrijwillige kazernes, ter info ontvangen 
OBS is aangevuld op de bestaande afspraken. Hier zijn geen verdere opmerkingen over.  
 
Regionale werkinstructie ‘Werken onder overdruk’ Brandweer-Zuid Limburg’, ter info ontvangen 
Commissie VGWM pakt dit op. Opmerking meenemen of deze werkinstructie past binnen het 
beleidsplan waterongevallen. Ter bespreking voor de volgende RV. 
 
Jaarwerkplan Vrijwilligheid 2016, ter info ontvangen 
We richten een ad-hoc commissie Vrijwilligers in. Ruud H  treedt op als voorzitter en neemt initiatief 
om deze commissie op te starten. 
 
Uitwerking af- en ombouwplan 2015’ en de ‘Matrix materieelspreidingsplan 2015’, ter info ontvangen.  
Een gevolg van verplaatsingen van materieel is dat bijvoorbeeld het plaatsvervangend voertuig niet 
bekend is bij de ploegen.  Er moet aandacht komen voor instructie en handige oplossingen. Is 
eenzelfde punt als bij de KVT. Veranderingen vergt nadenken over de implementatie. Er wordt veel 
geschoven met materieel. Hierop moeten we alert zijn. 
Graag de reactie van alle OR leden, waarna we dit kunnen oppakken als DB en voorbereiden voor de 
volgende OV. 
 
Visie bluswaterbeleid brandweer in het kader van de sanering van het drinkwaternet, ter info 
ontvangen. 
Ter kennisname. 
 
Veiligheidsrapportage Brandweer Zuid-Limburg 2015, ter info ontvangen. 
Uitzetten bij de cie VGWM. 
VCA voor alle medewerkers een optie? 
Worden de rapportages ook opgevuld? Hiervoor dient aandacht te komen. 
 
Verkeerslicht beïnvloeding (KAR), ter info ontvangen 
Ter kennisname. 
 
LOOV/brandweerevent 
We hebben 2 data van bijeenkomsten m.b.t. de OR:  
-Het LOOV heeft 13 april a.s. de algemene leden vergadering in brandweerkazerne Amersfoort 
-Het brandweerevent is op 3 juni a.s.  
 
Zodra er meer  informatie bekend is, wordt deze nog gedeeld binnen de OR. Graag aanmelden bij 
(ambtelijk) secretaris. 
 
Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 
Koude RI&E, ter instemming 
Cie VGWM pakt deze op.   
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Warme RI&E, ter instemming 
Schriftelijke reactie is ontvangen en de commissie VGWM heeft een afspraak gehad met de steller 
van de warme RI&E. Tijdsplanning is bij deze vergadering besproken. We wachten op de uitwering 
hiervan. 
 
Beleidsplan waterongevallen 2015-2018, ter advies 
Antwoorden op de verdiepingsvragen zijn ontvangen. 
Er is geen antwoord gegeven op de vraag of de duikers meegeteld worden in de formatie. 
Commissie VGWM zet haar opmerkingen terug naar het DB. 
 
BHV organisatie, ter instemming 
Antwoorden op de verdiepingsvragen zijn ontvangen. 
commissie P&O: Mark koppelt nog met Rob terug, en maakt het pre advies. 
 
Vacature brandonderzoeker, ter info 
Commissie P&O behandelt het antwoord van de WOR bestuurder. 
 
Schoon werken, ter advies 
Definitief besluit is door de OR ontvangen.  
 
Werkgroep Schoon werken is opgestart, waarbij  Bart aansluit. De OR krijgt periodiek de 
voortgangsrapportage. 
 
Schoonwerken wordt als vast agendapunt voor de RV opgenomen en toegelicht door Bart. 
 
Werktijdenregeling, ter instemming 
Definitief besluit is ontvangen 
 
Business case MKL, ter advies 
Definitief besluit is ontvangen. 
Er zijn signalen gekomen bij de OR dat er problemen zijn bij de werkgroep meldkamer, welke de 
indeling van de werkruimte zou bepalen. Hierin is namelijk een extern adviesbureau gekomen, welke 
de uitgangspunten van de brandweer niet volgen. Het heeft de aandacht van het MT.  
 
We stellen dit punt ter agenda van de OV. Welke procesgang is hierin gevolgd? 
 
Evaluatie Dienstroosters 24-uurs dienst, ter advies 
Definitief besluit is ontvangen. 
Ruud vraag of er nieuws te melden is namens de roostercommissie: kick off is geweest (Bryan is 
voorzitter van de werkgroep). Vergaderingen zijn ingepland tot augustus a.s. Dit wordt een vast 
agendapunt voor de RV. 
 
Rondje commissies 
Geen mededelingen 
 
Actiepuntenlijst doornemen  
 
Rondvraag 
John: John is lid van de Arbo stuurgroep, maar hij kan dit niet meer combineren, met de overige 
werkzaamheden. Wie wil de zetel overnemen van John? Vergaderdag 1x per 6 weken op woensdag 
in Heerlen of Sittard. Vraag wordt per mail gesteld binnen de OR door John. 
 
John: agressie & geweld: wat is de stand van zaken? 
Ton licht dit toe. Er zijn 3 mensen opgeleid en het lesprogramma is opgesteld. Het wordt een jaarlijks 
terugkomend onderwerp voor de bijscholingsdagen. In maart gaan de eerste sessies van start, 
organisatie breed, met verplichte deelname. 
 
Aniek: volgende reguliere vergadering komt de faciliteitenregeling voor de OR op de agenda. De 
faciliteitenregeling heeft een update nodig m.b.t. de geldende werktijdenregeling en de IPads die de 
OR ter beschikking heeft, wordt hierin ook meegenomen. 
 
Kernwaarden OR   
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Sluiting 
 


