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Notulen Reguliere Vergadering 
 
 

 
Aanwezig:  Huub Pappers (voorzitter) (HP), Wim Plug (WP), Mark Hagen (MH), Ton 

Reinaerdts (TR), Roy Molin (RM), John Beucken (JB), Bryan Clear (BC), Fer 
Beulen (FB), Ed Hofstee (EH), Ruud Hupperetz (RH) en Aniek Pijls (AP). 

 
Afwezig:  Wiel Blezer (WB), Rob Drummen (RD), Gerard Drenthen (GD), Bart Pepels 

(BP) en Eric Schoonbrood (ES). 
 
Datum: 1 november 2016 
Van:   Aniek Pijls, ambtelijk secretaris OR 
 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering. 

 
2. Vaststellen/wijzigen agenda 

(HP) Extra agendapunt: stand van zaken koude RI&E. 
 
3. Vaststellen notulen 18 oktober 2016 

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

4. Mededelingen/voortgang 
• Stand van zaken koude RI&E; 

De Arbeidsinspectie komt binnenkort langs en wil ook graag met een OR-lid spreken. 

HP geeft aan dat in de koude RI&E de drie nieuwe kazernes niet zijn opgenomen. Dit 

hebben we in april 2016 ook aangegeven in onze instemming, waarop werd 

geantwoord door de WOR-bestuurder dat deze zo spoedig mogelijk werden 

opgesteld.  

Daarnaast zijn de preventiemedewerkers niet aangesteld. De OR heeft vanaf januari 

2017 meer invloed op de rol van de preventiemedewerker. Zij mag de selectie van de 

preventiemedewerker ook mee vaststellen. 

Een brief ter attentie van de WOR-bestuurder m.b.t. deze punten wordt opgesteld 

door het DB van de OR. 

• Vervolg art. 24 vergadering en inhoud cursusdag 18 november a.s.; 

(RM) Wat is de follow up nadat de artikel 24 vergadering is geannuleerd? Het eerste 

voorstel om de vergadering te verplaatsen naar 15 november a.s. is niet mogelijk 

i.v.m. de agenda’s van het MT. Een nieuwe datum wordt geprikt in januari 2017. 

Januari 2017 is strategisch niet het beste moment, maar we hebben als OR de kans 

niet benut voor oktober 2016. 
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(HP) De begroting 2018 was een belangrijk punt voor deze vergadering. Kunnen we 

de begroting 2018 opvragen voordat deze door het MT vastgesteld wordt? DB van de 

OR onderneemt actie. 

Aangezien de resultaten uit de artikel 24 vergadering besproken zouden worden 

tijdens de cursusdag op 18 november betekent dit ook een wijziging voor de invulling 

van de OR-cursusdag op 18 november a.s. De concept agenda wordt besproken en 

in opvolging op de vergadering van vandaag rondgestuurd.  

Voorlopige onderwerpen: 

o Overdrachtsdocument; 

o Werkdrukonderzoek uitwerken; de partij die het onderzoek zal uitvoeren wordt 

uitgenodigd om de werkonderzoek inhoudelijk in te vullen. 

o Verkiezingen. 

 

• Ambtseed; 

(HP) Brief is doorgestuurd aan de WOR-bestuurder. Eerste reactie van de WOR-

bestuurder was dat de ambtseed uitgesteld wordt naar 2017. 

 

• Bespreking offerte t.b.v. werving OR-leden periode 2017/2020.  

(HP) Hoe gaan we nieuwe OR-kandidaten vinden en het hoogst haalbare 

opkomstpercentage behalen? 

Voorstel van het DB van de OR om een wervingsfilm te maken, met daaraan 

gekoppeld posters en flyers. Het voorstel vindt draagvlak bij de OR-leden. 

De OR vindt het belangrijk om te laten zien wat de OR heeft bereikt de laatste 

periode. Daartoe de vraag aan elk OR-lid om de behaalde successen tijdens de 

afgelopen periode te benoemen en aan te leveren bij de verkiezingscommissie van 

de OR; 

Tweede actiepunt is om een one liner per OR lid zelf te maken vóór 18 november; 

OR-leden uit de vrijwilligers ”groep” kunnen gefilmd worden op oefenavond of bij de 

hoofdwerkgever. De keuze is aan het OR lid zelf. Elk OR-lid wordt benaderd om een 

filmpje te maken (duurt 30 minuten). 

Uitvraag voor input en actiepunten wordt verstuurd aan de OR-leden. 

• Gerard van Klaveren (GvK) schuift aan om een reactie te geven op de brief 

“Voornemen tot samenvoeging meldkamers Brandweer Zuid-Limburg en Limburg-

Noord”; 

(GvK) Per half oktober 2016 zijn de meldkamers van Veiligheidsregio Limburg Noord  

en Veiligheidsregio Zuid-Limburg samengevoegd. Beide organisaties wensen z.s.m. 

een tijdelijke éénhoofdige leiding (voor twee jaar) voor de meldkamer brandweer in te 

vullen. Met de huidige hoofden meldkamer zijn de organisaties in gesprek. 

Overall komt daarnaast iemand voor de totale meldkamer multi. 
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GvK vraagt wat de OR bedoelt met ‘business plan’ zoals dit vernoemd wordt in de 

ingezonden brief? De OR wil meepraten over de belangrijkste punten, namelijk de 

gevolgen voor het personeel en de financiën. Het plan van aanpak wordt uiterlijk 

binnen 12 weken vanaf januari 2017 opgesteld en aangeboden aan de OR. 

Nog openstaande vraag wat ingevuld moet worden in het plan van aanpak: Komt er 

een gezamenlijk of een apart plan voor het personeel van Veiligheidsregio Limburg 

Noord  en Veiligheidsregio Zuid-Limburg? Brandweer Zuid-Limburg heeft al een 

sociaal plan en het zou de voorkeur voor GvK zijn om de centralisten daaronder te 

laten vallen. 

GvK geeft aan dat er niet vanzelfsprekend sprake is van een reorganisatie, immers 

de organisatiewijziging moet dan 5% van de medewerkers betreffen. En dat zal erom 

hangen. Echter, GvK geeft ook aan dat hij niet op deze manier wenst samen te 

werken met de OR en de samenwerking opzoekt. 

GvK verlaat de vergadering. 

De OR formuleert een reactie, waarin de inhoud van de tijdelijke opdracht voor de 

eenhoofdige leiding wordt gevraagd plus realistische doorkijk tot de realisatie van het 

plan. 

Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 
- 
 

5. Rondje commissies  
Cie VGWM: - 
Cie P&O: - 
Cie Art 24: - 
 

 
6. Rondvraag 

(TR) Wordt de samenstelling van de ondernemingsraad (met de drie kiesgroepen), zoals 
deze nu is, voortgezet bij de nieuwe OR?  
Ja, want het kiesreglement is reeds vastgesteld in onze vergadering van juni jl. 
(BC) Reminder om de vakbonden in te lichten over de naderende verkiezingen. 
 
(JB) Moet de OR nog iets met de collectieve ADV-dagen die niet meer ingepland te worden 
(zie intranetbericht)? Nee, de organisatie geeft de medewerkers hiermee meer vrijheid om 
ADV in te plannen. Daarom hoeft de OR daar niets meer mee.  
 
(WP) Worden de situaties geregistreerd, die misschien onder beroepsziekten vallen, bij de 
arbodienst? En daarnaast de vraag of er ook meldingen gedaan worden. Deze vraag wordt 
gesteld aan de WOR-bestuurder, aangezien in het verleden beroepsziekten niet altijd 
gemeld werden. 
 
(RM) Artikel in de krant van vandaag over “Schoner Werken”. BC reageert dat hij verwacht 
dat er op korte termijn nieuwe inzichten komen. Onderdeel daarvan is dat de zwarte pakken 
nu vervangen zijn. 
HP geeft aan dat de quick wins van Schoner Werken niet in de gewoontes zitten van de 
medewerkers. Dit is jammer en verdient aandacht. 
 
(TR) Heeft schriftelijke uitnodiging ontvangen voor de PPMO, waarin staat dat hij de fietstest 
moet doen! Dit is een terugkerende fout (is in augustus ook al aangegeven bij de 
arbodienst). De brieven kloppen niet. Ook de locaties die in de brieven staan, bestaan niet. 
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Ten tweede wordt beschreven in de uitnodiging dat je zelf een afspraak kan plannen; maar in 
werkelijkheid heb je geen keuze. Je krijgt in het planningsysteem maar één datum. (alleen op 
dinsdagen kan gekeurd worden) 
Beeld is dat de arbodienst niet flexibel en niet klantvriendelijk is. 
 

7.  Kernwaarden OR  
De vergadering is volgens de kernwaarden van de OR verlopen. 
 
8. Sluiting   
De voorzitter bedankt eenieder voor zijn inbreng. 

 


