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Notulen Reguliere Vergadering 
 

 
Van:   Aniek Pijls, ambtelijk secretaris OR 
 
Aanwezig:  Huub Pappers (HP) (voorzitter), Bart Pepels (BP), John Beucken (JB), Ruud 

Hupperetz (RH), Rob Drummen (RD), Wim Plug (WP), Fer Beulen (FB), Ton 
Reinaerdts (TR), Mark Hagen (MH) en Aniek Pijls (AP) 

Afgemeld:  Roy Molin, Gerard Drenthen, Bryan Clear, Ed Hofstee en Eric Schoonbrood, 
Wiel Blezer. 

 
 
Datum: 20 december 2016 
Tijd:  10:00 uur t/m 12:00 uur 
Locatie: Vergaderzaal Middenweg 
 
 

1. Opening  
 

2. Vaststellen/wijzigen agenda 
- 
 

3. Vaststellen notulen vergadering 29 november 2016 
(BP) Opmerking n.a.v. de notulen: 
PPMO. Er wordt gesproken in de notulen over een keuzemogelijkheid voor de klant met 
betrekking tot het inplannen van de PPMO. Bart wil benadrukken dat dit onderdeel is 
geweest van het Programma van Eisen bij de aanbesteding. De arbodienst moet dit 
daarom regelen voor onze organisatie.  
 

 
4. Mededelingen/voortgang 

 

• Ambtseed, reactie WOR-bestuurder 
(HP) Conform het verzoek van de OR wordt een regeling ambtseed opgesteld in 2017. We 
voegen dit onderwerp toe aan de actiepuntenlijst. 

 

• Thuiswerkregeling, ter info 
Geen op- of aanmerkingen. 

 

• Conversie functieboek, ter info 
Geen op- of aanmerkingen. 

 

• RI&E v.d. S.I.E., definitief besluit 
(HP) In het plan van aanpak RI&E van de SIE staat 1/11/2016 als deadline voor een aantal 
onderwerpen. Deze deadlines zijn niet gehaald. Een voorbeeld is het oefenplan voor de 
SIE, dat nog ontbreekt. Verzoek aan commissie VGWM om een preadvies te maken. 
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(HP) Verzoek aan commissie VGWM m.b.t. alle RI&E’s: voorbereiden input voor 
overdrachtsdocument. 

 

• Navigatiesysteem in omgeving Maastricht (voorbereid door cie. VGWM); 
In de brief van de WOR-bestuurder wordt als oplossing genoemd dat waar het 
navigatiesysteem niet optimaal functioneert, de lokale bekendheid van onze mensen in de 
kazernes dit moet vervangen.  
Volgens de OR heeft dit gevolgen voor de behoefte aan oefenen.  
Dit onderwerp wordt meegenomen naar de OV en een pre-advies wordt in opvolging op de 
OV gemaakt door de commissie VGWM.   
 

• Voortgang belevingsonderzoek; 
Reacties uit de organisatie zijn over het algemeen positief. We streven ernaar de 
resultaten op 10 januari a.s. te kunnen presenteren in de RV, zodat we dit kunnen 
meenemen in het overleg van 17 januari a.s. 
 

• Voortgang verkiezingen; 
De wens is om elke kazerne/team te bezoeken met het filmpje. Planning wordt hiervoor 
gemaakt door commissie communicatie 
De posters volgen zo snel mogelijk in januari, zodat deze ook opgehangen kunnen 
worden. 
(BP) kunnen we de resultaten van het werkdrukonderzoek combineren met het bezoeken 
van de kazernes? Mogelijkheden worden nog bekeken. 

 

• Samenvoeging meldkamers, stand van zaken 
De startnotitie en het aanstellen van een eenhoofdige leiding hebben we ter info 
ontvangen. Aangezien de eenhoofdige leiding een tijdelijke functie is voor de duur van 
twee jaar is dit geen wijziging in ons functieboek, dus komt dit niet ter advies naar de OR. 
 
De OR vindt het belangrijk dat er op korte termijn, dus binnen de afgesproken periode van 
het 1e kwartaal 2017, besluitvorming plaatsvindt. Hierop dient de OR alert te zijn. 
 
Daarnaast heeft de OR zorgen voor de personele bezetting, omdat deze niet op orde blijkt 
te zijn in de huidige fase van samenwonen.  
 
5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 
 

• Participatiewet, ter advies 
Definitief besluit is ontvangen. 
 

• applicatie beheerder materiaal beheer, ter advies 
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 
 

6. Rondje commissies 
- 
 

7. Actiepuntenlijst doornemen 
- 
 
 

8. Rondvraag 
(BP) Het vullen van het dienstrooster lukt de hybride vrijwilligers momenteel niet altijd 
(Kerstrooster Middenweg). Daartoe zouden beroepsmedewerkers de open diensten 
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moeten invullen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Deze vraag wordt gesteld bij de 
rondvraag in de OV.   
 
(RD) Geeft aan behoefte te hebben aan een update met betrekking tot de herinrichting 
veiligheidsregio. Deze vraag wordt bij de rondvraag in de aansluitende OV aan de WOR-
bestuurder gesteld. 
 
(RD) Wat is de stand van zaken met betrekking tot de mid term review? Dit onderwerp 
plaatsen we op de agenda van de art. 24 vergadering van 17 januari a.s, maar vragen in 
de aansluitende OV aan de WOR-bestuurder of er een mid term review beschikbaar is 
voor 10 januari, zodat de OR zich daarop kan voorbereiden. 

 
9. Kernwaarden OR   
 
10. Sluiting 

 
 
 
 


