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Notulen Reguliere Vergadering 
 
 

 
Aanwezig:  Huub Pappers (voorzitter), Wim Plug, Mark Hagen, Rob Drummen, Gerard 

Drenthen, John Beucken, Fer Beulen, Ruud Hupperetz en Aniek Pijls. 
 
Afwezig:  Wiel Blezer, Bryan Clear, Ed Hofstee, Ton Reinaerdts, Bart Pepels, Roy Molin 

en Eric Schoonbrood. 
 
Datum: 4 oktober 2016 
Van:   Aniek Pijls, ambtelijk secretaris OR 
 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering. 

 
2. Vaststellen/wijzigen agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Vaststellen notulen 20 september 2016 
 

4. Mededelingen/voortgang 

 Evaluatie SPP, presentatie ter info doorgestuurd en toegelicht door Maurice Slofstra. 
Vraag van de OR: tot welk niveau wordt de groeivermogen inventarisatiematrix 
ingevuld? Tot brandwacht of bevelvoerder? Het antwoord op deze vraag volgt nog. 

 

 Dialoogsessies en audit: stand van zaken; 
Hoe lopen de terugkoppelingen naar de dialoogbegeleiders?  
Kazernechefs hebben de terugkoppeling, de dialoogbegeleiders hebben geen inzicht 
in de terugkoppelingen. John vraagt na of de terugkoppelingen plaatsgevonden 
hebben bij de afgelopen sessies. 

 

 Veiligheidsrapportage 1 helft 2016, ter info; 
Geen op- of aanmerkingen, geen bijzonderheden. 
 

 Uitfasering rijksmaterialen brandweercompagnie en  
overname materiaal door Brandweer Zuid-Limburg, ter info; 
Commissie P&O pakt hem op en dit onderwerp komt opnieuw op de agenda van de 
volgende rv. 
 

 Wijziging werkinstructie duiken, ter info; 
Geen op- of aanmerkingen, geen bijzonderheden. 
 
Mark geeft een update over het duikteam: duikteam Eijsden is vooralsnog uit de lucht, 
dit aangezien de diploma’s verlopen zouden zijn. Dit euvel is aan het licht gekomen 
bij een arbo-check. 



Pagina 2 van 3 

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

 
OR: Het is te gek voor woorden dat dit kan gebeuren. Hieruit blijkt duidelijk dat er 

procedures ontbroken hebben. 
 

 Aannemen 2 tijdelijke brandweerofficieren, reactie n.a.v. vragen OR;  
De OR begrijpt de uitleg van de organisatie ten aanzien van het punt waarom het 
nodig is. Het stuit de OR echter tegen de borst dat er in de reactie geschreven wordt 
“er is geen belangstelling uit het huidige personeelsbestand”. De OR kan dit moeilijk 
geloven. Pré-advies wordt door commissie P&O op papier gezet. 
 

 Ambtseed, reactie n.a.v. vragen OR; 
De volgorde in het proces klopt niet. Eerst ambtseed afleggen en daarna het 
integriteitsbeleid opstellen is de omgekeerde volgorde. Advies van commissie P&O 
aan de OR is om hier hard in te gaan zitten. DB stelt een pré-advies op. 
 

 Maatregelen opvangen ziekteverzuim Facilities; ter info  
Geen op- of aanmerkingen. 
 

5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 

 Regeling reis- en verblijfskosten, ter instemming;  
Volgende RV sluiten Manon Weijts en Gerard van Klaveren aan om de regeling te 
bespreken (verzoek van de organisatie i.v.m. vaststellen in het AB in december 
2016).  
Vragen worden door de commissie P&O opgesteld en voor de volgende RV 
doorgestuurd aan de organisatie, zodat deze inhoudelijk besproken kunnen worden 
met de WOR-bestuurder in de RV. 
 
Of hier een verantwoordelijkheid voor het GO in zit, wordt door Wim P. nagegaan.    
 

6. Rondje commissies  

 Wiel Blezer sluit aan bij de commissie P&O. 
 

 Art. 24-vergadering: volgende vergadering wordt ruim tijd ingepland voor het 
bespreken van de art. 24-vergadering op 25 oktober a.s. 

 

 Verkiezingscommissie: Wim Plug heeft zich aangemeld voor deze commissie. Er is 
nog behoefte aan één extra commissielid. 

 
10. Rondvraag 

 John Beucken: het DB wil graag een ééndaagse OR-werksessie, met onderwerp 
art 24., overdracht naar nieuwe OR en verkiezingen gaan plannen. Gezamenlijk 
wordt 18 november 2016 als passende datum gekozen.  
Voorkeur begeleider: Angelique van de Velde. 

 

 Mark Hagen: training opleidingscentrum Spinel, trainingsdag valt buiten het 
reguliere werk en de 7 terugkomdagen.  
Het stuit tegen de borst dat de mensen in hun eigen tijd moeten trainen. Is het in 
de lucht houden van SC belangrijker dan trainen? De OR ziet hierin een 
scheefgroei in de werkzaamheden. Er is een overloop met het project 
vakmanschap. Dit onderwerp wordt onder de aandacht gebracht van de WOR-
bestuurder. 

 
9.  Kernwaarden OR  
De vergadering is volgens de kernwaarden van de OR verlopen. 
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11. Sluiting   
De voorzitter bedankt eenieder voor zijn/haar inbreng. 

 


