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Notulen Reguliere Vergadering 
 
 
Datum:   15 maart 2016  
 
Van:   Aniek Pijls, ambtelijk secretaris OR  
 
Aanwezig:  Huub Pappers (voorzitter), John Beucken, Bart Pepels, Aniek Pijls, Mark Hagen, Wim 

Plug, Ruud Hupperetz, Rob Drummen, Bryan Clear, Gerard Drenthen, Roy Molin en 
Fer Beulen. 

 
Afgemeld:  Ton Reinaerdts, Eric Schoonbrood, Wiel Blezer en Ed Hofstee. 
 
 
Opening  
Welkom namens Huub Pappers. 
 
Vaststellen/wijzigen agenda 
Er worden enkele punten aan de agenda toegevoegd: 

• Hartfilmpje: heeft de OR informatie ontvangen over de implementatie van het hartfilmpje voor 
de gehele organisatie? Dit vraagt Aniek na. 
 

• Faciliteitenregeling is aangepast en wordt doorgestuurd naar de OR-leden ter controle. 
Wanneer deze akkoord is, wordt deze ter ondertekening voor de voorzitter en WOR-
bestuurder meegenomen naar het agendaoverleg. 
 

• Project vakmanschap: er zijn 2 werkgroepen binnen het project vakmanschap opgestart, te 
weten vakbekwaamheid 2.0 en kennisregie. Rob Drummen (vakbekwaamheid 2.0) en John 
Beucken (kennisregie) nemen deel aan deze werkgroepen namens de OR. 

 

• Sportfaciliteiten: extra agendapunt 
 

 
Vaststellen notulen   
De notulen van de ondernemingsraad vergadering van 1 maart 2016 worden met enkele wijzigingen 
vastgesteld. 
 
 
Mededelingen/voortgang 
• Voortgang Schoon Werken: vast agendapunt  
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen sinds de vorige vergadering.  
 
De rapportage van het bezoek aan het congres in Birmingham, waar Bryan bij aanwezig was, is klaar. 
Bryan stelt voor om deze rapportage aan te bieden in de OR. 
  
Binnen de OR is er behoefte aan de stand van zaken van het project Schoon Werken. 
De commissie P&O stelt een schriftelijk verzoek daartoe op en het DB van de OR neemt initiatief om 
aan de WOR-bestuurder te vragen of er een presentatie verzorgd kan worden vanuit de projectleider 
Schoon Werken (Marcel Eussen). 
  

OR  
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• Voortgang evaluatie dienstroosters: vast agendapunt 
De vragenlijst is zo goed als klaar. Er was in de projectgroep een verschil van inzicht m.b.t. 
vrijwilligers. Volgens Roy kijkt de organisatie pur sang naar de cijfers en wordt daarmee het welzijn 
van de mensen onvoldoende meegenomen. De discussie op dit punt moet nog verder gevoerd 
worden binnen de projectgroep. 
 
• Deelname OR binnen de stuurgroep Arbo 
Gerard Drenthen neemt deel aan de vergaderingen van de Arbo Stuurgroep namens de OR. 
 
• Vrijwilligersbestand kazerne Middenweg: toelichting Bart Pepels 
Er zijn een aantal mails verspreid door de betrokken ploegchefs, onder de vrijwilligers die hybride 
inzetbaar zijn in de kazerne Middenweg. Het komt erop neer dat het vrijwilligersbestand per 1 januari 
a.s. afgebouwd wordt. Dit is geen nieuws. Echter, vorig jaar is gezegd dat er niemand verplicht weg 
moet en uit de mails die nu gestuurd zijn zou anders blijken. 
Inmiddels hebben zich al 12 mensen gemeld bij de OR over dit onderwerp. 
De OR vraagt zich af of de oude presentatie met afspraken van vorig jaar nog te vinden is. Bart gaat 
hier achteraan. Tevens komt dit de uitkomsten uit vragenlijst die nog komen van Déhora niet ten 
goede. 
 
Aansluitend aan de vergadering sluit de WOR-bestuurder aan en wordt op dit onderwerp bijgepraat. 
De OR geeft de tip mee aan de WOR-bestuurder om de groep bij elkaar te roepen voor uitleg. 
Gerard neemt het punt van de OR ter kennisname aan. 
 

• Sportfaciliteiten 
Er ligt een nieuw stuk ter tafel over bedrijfsfitness, daterend 2009 (Fintegra is destijds in het leven is 
geroepen). De discussie wordt gevoerd of dit stuk nog relevant is aangezien de uitvoering van het 
stopzetten van de individuele abonnementen gebaseerd is op de vangnetregeling vrijwilligheid,  
daterend 2014. De vangnetregeling vrijwilligheid is door het GO vastgesteld. De OR is van mening dat 
dit een OR-aangelegenheid is (met betrekking tot de beroeps). 
 
Alle stukken betreffende sportfaciliteiten worden verzameld,  zijnde het convenant tussen GO en BOR, 
stukken van GO, OR en IVO’s. Het DB vd OR brengt het opnieuw ter tafel bij de WOR-bestuurder. 
 
Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 
• Koude RI&E, ter instemming 
Commissie VGWM koppelt terug naar de OR. Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende 
vergadering. 
 
• Warme RI&E, ter instemming 
De OR wacht op de uitwerkingen n.a.v. afspraak met arbo coördinator. 
 
• Beleidsplan waterongevallen 2015-2018, ter advies 
Commisie VGWM maakt het pré-advies op. 
 
• BHV organisatie, ter instemming 
Instemming wordt nog aangepast en doorgestuurd, ter akkoord voor de OR. 
 
Rondje commissies 
 
Actiepuntenlijst doornemen  
 
Rondvraag 
Bryan biedt aan het jaarverslag 2015 door te nemen voor de cursus omdat hij niet aanwezig is. John 
geeft aan het jaarverslag op korte termijn te verspreiden onder de OR-leden. 
  
Gerard D. is t/m 18 april op vakantie. 
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Rob: Cursus OR:  
Opmerking over de financiële training (dag 2): de invloed van de OR op de financiën is de kapstok 
voor de OR-leden. Aniek geeft aan dat er nog een intakeformulier verstuurd wordt naar de OR-leden. 
Daarop kan dit aangegeven worden. 
 
Communicatie met de achterban is een ander onderwerp dan zichtbaarheid van de OR. 
 
Roy geeft aan dat hij hoopt op een interactief programma, om de aandacht van de OR-leden erbij te 
houden. 
 
Alle opmerkingen worden meegenomen. 
 
Rob: De opmerking dat de mensen van operationele voorbereiding in Maastricht Noord nog steeds 
niet uitgerust zijn met de juiste programma’s om hun werkzaamheden goed te kunnen verrichten. Dit 
komt de kwaliteit van het werk niet ten goede. 
 
Verdiepingsvragen aanpassen KVT’s: commissie P&O heeft verdiepingsvragen opgesteld en 
verstuurd naar het DB van de OR. Deze worden aan de WOR-bestuurder gestuurd. 
 
Bryan: in een rapport van een geëvalueerde brand in Brunssum is te lezen dat iemand alcohol 
gebruikt had. Bryan merkt op dat er geen duidelijk protocol binnen Brandweer Zuid-Limburg is 
opgesteld, hoe hiermee om te gaan.  
 
Kernwaarden OR   
Kernwaarden zijn geaccepteerd. 
 
Sluiting 
 


