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Notulen Reguliere Vergadering 
 
 

 
Aanwezig:  Huub Pappers (voorzitter), Gerard Drenthen, Mark Hagen, John Beucken, Roy 

Molin, Bryan Clear, Ton Reinaerdts, Ruud Hupperetz en Aniek Pijls. 
Afwezig:  Ed Hofstee, Wiel Blezer, Wim Plug, Bart Pepels, Eric Schoonbrood, Rob 

Drummen en Fer Beulen. 
 
Datum: 6 september 2016 
Van:   Aniek Pijls, ambtelijk secretaris OR 
 

1. Opening  
Verzoek om de agenda en bijbehorende stukken als bijlagen per mail te ontvangen, i.p.v. 
via hyperlinks (Roy M).  

 
2. Vaststellen/wijzigen agenda 
Extra agendapunt (Roy M): status 10/16 regeling; de WOR bestuurder de stand van 
zaken mbt de foutieve uitvoering van de 10/16 regeling voor een beperkte groep 
medewerkers bevragen. Het gaat om redelijk tot hoge verrekeningen.  
De OR wil aandacht vragen voor het herhaaldelijk uitvoeren van verrekeningen door de 
afdeling P&O. 

 
3. Vaststellen notulen 19 juli 2016 
Aandacht geven tijdens het agenda overleg over de geruchten over de samenwerken van 
de VR Noord en Zuid. De geruchten over samenwerken worden steeds luider (Bryan C).  

 
4. Mededelingen/voortgang 

• Presentatie terugkoppeling Déhora over het roosteronderzoek. 
Christine: waardevol om de OR mee te nemen in de uitwerkingen van de oplossingen en 
nodigt de OR uit om mee te denken. De nieuwe roostersystematiek gaat per 1 januari 
2018 live.  
 
De OR mag blij zijn met de resultaten uit het onderzoek. We houden de vinger aan de 
pols. We nemen dit op als vast agendapunt. 
 

• Nieuwbouw kazerne Simpelveld en verbouw Bocholtz, brief ter info 
Geen op- of aanmerkingen. 
 

• Investering kazerne Maastricht Noord, brief ter info 
€200.000 investering zou adviesplichtig zijn, maar in dit geval is er geen belang voor de 
OR. Geen op- of aanmerkingen. 
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• Aanpassing PPMO en handboek in verband met ingebruikname stairmaster, brief ter 
info 

Details ontbreken, bijv. enkele keren aanraken, minimale wachttijd tussen baan en 
stairmaster etc. Interpretatie van de keuringsarts is verschillend. Dit leidt tot problemen. 
De OR stelt voor dat er verheldering/verscherping komt van de zaken die mogen. In het 
land zijn grote verschillen. 
Pré-advies wordt opgesteld door cie VGWM. 
 

• Dialoogsessies en audit, stand van zaken 
Terugkoppeling in Mechelen was niet geheel conform afspraken. Ruud H bereidt 
voorbeeld voor. 

 

• FLO-acties Brandweer, stand van zaken 
Aantal zaken blijven liggen gedurende de acties. Nu de vakanties voorbij zijn, begint de 
organisatie de acties wel te voelen (bijvoorbeeld een oefen TS in revisie wordt niet 
afgemaakt, waardoor het oefenen stagneert). Hoe anticipeert de organisatie om te 
voorkomen dat de bedrijfsvoering stagneert. 
Agendapunt voor de overlegvergadering. 
 

• Samenvoegen meldkamers Brandweer Zuid- en Noord-Limburg 
Brief is verstuurd naar de WOR bestuurder dat de OR het samenwerken ziet als een re-
organisatie, waarbij het voorstel is om de éénhoofdige leiding als een tijdelijke opdracht 
in te zetten. We wachten het businessplan af, maar blijven scherp hierop. 
 

• Terugkoppeling werkgroep vakbekwaamheid (Rob) en de werkgroep kennisregie 
(John en Gerard), vast agendapunt 

Geen nieuwe ontwikkelingen.  
Ruud H: op intranet staat een stuk over vakmanschap, waarbij een externe 
communicatie-adviseur wordt ingehuurd. Als agendapunt opnemen op de OV.  
 

• Terugkoppeling Schoner Werken, vast agendapunt 
- 
 

• Voorbereiding Artikel 24 vergadering, stand van zaken  
Datum is vastgesteld op 25 oktober a.s. en (voorlopige) agenda zijn opgesteld. 
Onderzocht wordt of de OR quorum kan behalen op deze datum. 
 

• PSA onderzoek, stand van zaken 
Volgende vergadering wordt een samenvatting gegeven over mogelijke spelers die een 
onderzoek kunnen doen. 
Vier partijen zijn benaderd die in algemen zin de volgende uitgangspunten hebben: 
medewerkers tevredenheid onderzoek bij Markteffect, PSA onderzoek bij ArboUnie, 
effectmeting bij Human Capital Care, arbosurvey door Juni Daelmans. 
  

• Implementatie service centra, ter info 
standpunt bepalen OR n.a.v. antwoorden WOR bestuurder op de verdiepingsvragen.  
Cie P&O koppelt terug. Doorschuiven naar volgende vergadering.  
 

• Investeringen 2016 en vervangende apparatuur, ter  info 
Cie VGWM heeft een verdiepingsvraag over het onderdeel apparatuur ademlucht. 
Verdiepingsvragen worden opgesteld. 
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5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 
• Advies (en aanvulling op adviesverzoek) invulling vacatureruimtes 
0.1fte (arbeidsjurist) is uitbreiding van het functieboek. Eind 2016 krijgt de OR het 
functieboek ter advies. 
 
• Opheffen meldpunt ATB/ATW, ter instemming 
Antwoorden op de verdiepingsvragen zijn ontvangen 
In 
 
• RI&E van de SIE, ter instemming 
‘Instemming, mits’ is verstuurd aan de WOR bestuurder. 
 
6. Rondje commissies  

 
9.  Kernwaarden OR  

 
10. Rondvraag 
Gerard D: 125 bureaustoelen zijn vervangen. Hierin zou de OR wel betrokken kunnen 
worden. Wil de OR dit oppakken? DB  
 
11. Sluiting   
De voorzitter bedankt eenieder voor zijn/haar inbreng 

 


