
Pagina 1 van 3 

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

        
 
 

 
 
 

Notulen Reguliere Vergadering 
 
 
Datum:   1 maart 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, Ruud Hupperetz, Roy Molin, Rob Drummen, 
Bryan Clear, Gerard Drenthen, Eric Schoonbrood en Fer Beulen. 

 
Afgemeld:  Ed Hofstee. 
 
 
Opening  
Welkom namens Huub Pappers 
 
Vaststellen/wijzigen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Vaststellen notulen   
De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld. 
 
Mededelingen/voortgang 
• Voortgang Schoon Werken: vast agendapunt  
De OR vraagt de aandacht tijdens de OV voor het krantenartikel m.b.t. budget voor Schoon Werken in 
onze veiligheidsregio in verhouding tot de andere veiligheidsregio’s. De vraag die de OR zal stellen is 
of de WOR-bestuurder extra financiering onder de aandacht van het AB brengt? 
 
Bryan geeft de stand van zaken m.b.t. Schoon Werken weer. 
Actiepunten zijn onder meer:  

- Wassen: Er worden een drietal projecten opgestart. In Maastricht gaan ze zelfvoorzienend 
wassen, in Heerlen gaan ze de was verzamelen en laten ophalen met de bakwagen. In 
Margraten wil men bij het ROC schoon en vuil gebied duidelijk gaan scheiden. Dit dient echter 
nog uitgewerkt te worden; 

- Praktisch handboek voor personeel wordt samengesteld; 
- De financiële gevolgen naar aanleiding van nieuw verworven inzichten; 
- Protocollen: op straat wordt zeer verschillend gewerkt blijkt uit de praktijk.  
- Wij gebruiken C6-fractie als schuimmiddel en om de pakken te prepareren. Deze producten 

zullen op korte termijn wettelijk verboden worden. 
- Kleding: moet de samenstelling van de kleding eventueel veranderen (C6-fractie) en hoe vaak 

kun je kleding wassen?; 
 

Brandweer Nederland is een instructiefilm aan het ontwikkelen met betrekking tot Schoon Werken.  
 
• Voortgang evaluatie dienstroosters: vast agendapunt 
De projectgroep stelt een vragenlijst samen die organisatiebreed (binnen de doelgroep) wordt 
uitgezet. Alle roosters worden geëvalueerd, niet alleen de 24-uurs roosters.  
  

 OR
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• Rapportage leegtrekken vrije instroom kazernes, zijn er nog aanvullende reacties binnen de 
OR? 
‘Sec’ klopt de rapportage. Dit punt is daarmee afgehandeld. De OR blijft de vrije instroom en de 
daaruit voorvloeiende gevolgen, monitoren. Echter, we nemen niet alle mensen mee in deze 
rapportage. Beroeps, die eveneens vrijwilliger zijn, worden niet meegenomen.  
 
Conclusie is dat er problemen lijken te ontstaan door de vele combi-functies. Dit geldt niet zozeer voor 
een enkele dubbelfunctie, maar wel voor de medewerker met 4 à 5 petten op.  
 
• Werkkostenregeling, Fer Beulen koppelt verdiepingsvragen terug aan de OR 
De werkkostenregeling heeft open eindjes. Fer is uitgenodigd voor een evaluatie m.b.t. de 
werkkostenregeling en koppelt terug aan de OR. Daarmee is dit agendapunt afgehandeld. 
 
• Sportfaciliteiten, stand van zaken  
Er staan geen concrete afspraken op papier. Sporten is wel in de individuele 
vaststellingsovereenkomsten opgenomen, maar daarin is niet opgenomen dat het een 
sterfhuisconstructie betreft. Daarmee is dit agendapunt afgehandeld. 
 
Rob mist vanuit het standpunt ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ één lijn voor alle medewerkers 
betreffende sportfaciliteiten.  
 
• Aanpassen KVT’s niet-maatgevende incidenten, algemene opmerking t.a.v. het ontbreken van 
instructies bij verplaatsingen is door DB voorbereid en koppelt terug naar de OR. 
De KVT’s aanpassen betekent enerzijds een uitbreiding van het werkgebied, waardoor bijzondere 
objecten erbij kunnen komen. Hoe borgt de organisatie de kennisoverdracht? 
Commissie P&O maakt pré-advies. 
 
• Regionale werkinstructie ‘Werken onder overdruk Brandweer-Zuid Limburg’, commissie 
VGWM koppelt terug naar de OR 
De werkinstructie is opgesteld conform landelijke protocollen. Er zijn geen verdere opmerkingen meer. 
 
• Uitwerking af- en ombouwplan 2015’ en de ‘Matrix materieelspreidingsplan 2015’, algemene 
opmerking t.a.v. het verplaatsen van materieel is door DB voorbereid en koppelt terug aan de OR 
De uitwerking is duidelijk. Er resteren twee vragen:  

1) Waarom zijn een aantal voertuigen aangehouden? 
2) Voertuigen worden verplaatst, maar wat wordt er gedaan aan de informatieoverdracht voor 

zowel beroeps als vrijwillig? 
Commissie P&O maakt pré-advies. 
 
• Veiligheidsrapportage Brandweer Zuid-Limburg 2015, commissie VGWM koppelt terug naar 
de OR 
Wat gaat de organisatie doen om verbeteringen m.b.t. sportongevallen en bijna-ongevallen te 
bewerkstelligen? De constateringen uit de veiligheidsrapportage 2014 hebben niet geleid tot een 
daling in 2015. Geconcludeerd wordt dat een actiepuntenlijst ten aanzien van de veiligheidsrapportage 
wenselijk zou zijn zodat de opvolging van de benoemde punten gevolgd kan worden. 
 
• Vacature brandonderzoeker, ter info 
Antwoorden op de verdiepingsvragen zijn ontvangen. Commissie P&O koppelt de antwoorden tijdens 
de RV terug 
Men is sceptisch ten aanzien van de antwoorden met betrekking tot de werkbelasting van 32 uur. De 
vraag is of de WOR-bestuurder daadwerkelijk iemand ter plaatse wil laten komen. Wanneer dat het 
geval is, zou een piket aan deze rol gekoppeld dienen te worden. De WOR-bestuurder zal tijdens de 
overlegvergadering hierover bevraagd worden. 
 
• Faciliteitenregeling OR; aangepaste faciliteitenregeling ter bespreking 
Regeling wordt besproken en wordt nog op enkele punten aangepast. 
 
• Deelname OR binnen de Stuurgroep Arbo 
Vergaderen hoeft wellicht niet persé op woensdag plaats te vinden. Mogelijk kan Gerard Drenthen, 
wanneer zijn agenda het toelaat, aansluiten. Het DB komt met een oplossing terug bij de OR. 
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Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 
• Koude RI&E, ter instemming 
Commissie VGWM maakt het pré-advies op (positief, mits) 
 
• Warme RI&E, ter instemming 
De OR wacht op de uitwerkingen n.a.v. afspraak met arbocoördinator, alvorens de instemming op te 
maken. 
 
• Beleidsplan waterongevallen 2015-2018, ter advies 
Resterende vraag m.b.t. de formatie in relatie tot de duikers is voorbereid voor de OV door de 
commissie VGWM. 
 
• BHV-organisatie, ter instemming 
Antwoorden op de verdiepingsvragen zijn ontvangen. 
Commissie P&O koppelt de antwoorden tijdens de OV terug. 
 
 
Rondje commissies 
Commissie jaarwerkplan vrijwilligheid is tijdens vorige RV opgericht. De commissie geeft echter aan 
dat deze opgeheven kan worden, aangezien voldoende inbreng in het jaarwerkplan is geweest vanuit 
de OR. 
 
Actiepuntenlijst doornemen  
 
Rondvraag 
Rob: communicatie vanuit de OR richting de achterban en het ophalen van punten vanuit de 
achterban is niet sterk. Huub geeft aan dat dit een onderdeel is van de tweedaagse training op 31 
maart en 1 april. 
 
Roy: piket TD is gestopt per 1/1. Twee weken gelden heeft er een incident in de nachtelijke uren 
plaatsgevonden, waarbij de verkenningseenheid van post Beek opgepiept is om brandstof te leveren 
op de incidentlocatie. Dit kan niet de bedoeling zijn. Deze vraag wordt tijdens de OV gesteld. 
  
Kernwaarden OR   
 
Sluiting 
 


