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Notulen Reguliere Vergadering 
 

 
Van:   Aniek Pijls, ambtelijk secretaris OR 
Aanwezig:  Huub Pappers (HP) (voorzitter), John Beucken (JB), Ruud Hupperetz (RH), Rob 

Drummen (RD), Roy Molin (RM), Ed Hofstee (EH), Wim Plug (WP), Wiel Blezer 
(WB), Fer Beulen (FB) en Aniek Pijls (AP). 

Afgemeld:  Gerard Drenthen (GD), Bryan Clear (BC), Eric Schoonbrood (ES), Bart Pepels 
(BP), Ton Reinaerdts (TR) en Mark Hagen (MH) 

 
 
Datum: 10 januari 2017 
Tijd:  10:00 uur t/m 12:00 uur 
Locatie: Vergaderzaal Middenweg 
 
 

1. Opening  
 

2. Vaststellen/wijzigen agenda 
Extra agendapunten: 

- (RH) KVT in relatie tot het project ‘samenwonen Meldkamer Limburg’ 
- (RM) Dialoogsessies 

 
3. Vaststellen notulen vergadering 20 december 2016 
(RM) Opmerking n.a.v. de notulen: 
PPMO.  Zijn de afkeuringscijfers binnen met betrekking tot PPMO?  
(HP) Deze zijn binnen en worden gedeeld. 
 

 
4. Mededelingen/voortgang 

• RIE van de SIE:  
(RH) reactie naar de WOR-bestuurder is opgesteld om de besproken punten tijdens de 
laatste OV te bevestigen. Dit zijn: 

- Het merendeel van de risico’s zoals opgenomen in het plan van aanpak hebben 
een deadline van 1 november 2016; 

- Ten aanzien van het onderdeel “opleiding en fysieke gesteldheid” bestaan bij 
de ondernemingsraad grote zorgen. Het oefenen met de SIE is namelijk nog 
steeds niet naar behoren opgepakt terwijl hier wel als deadline 1 november 
2016 voor stond.  

Concept advies wordt rondgestuurd. 
 

• Navigatiesysteem:  
(RH) Toezeggingen van WOR bestuurder tijdens de laatste overlegvergadering zijn in 
een schriftelijke reactie opgenomen.  
(RD) Is de toezegging van het investeren in het personeel in lokale bekendheid 
meegenomen in het advies? (RH) Dit is inderdaad opgenomen in het advies.  
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Concept advies wordt rondgestuurd. 
 
(EH) Hoe gaan onze ketenpartners om met navigatie? Om het standpunt helder te 
krijgen en een richting aan te geven aan de bestuurder, is het voorstel om namens de 
OR bij de ketenpartners en op de meldkamer te gaan kijken. EH stelt voor om dit, 
samen met iemand uit repressie Maastricht (TR of MH), op te pakken.  
 
Naar aanleiding van verdere analyse neemt de OR in een later stadium een standpunt 
in. Alleen investeren in de lokale bekendheid is niet voldoende voor de OR. Dit 
onderwerp kan ook gekoppeld worden aan de samenvoeging van de meldkamers. 
 

• Voortgang werkbelevingsonderzoek:  
RV van 17 januari a.s. wordt een toelichting gegeven door Markteffect op het 
werkbelevingsonderzoek. Tijdens het artikel 24 overleg worden de conclusies uit het 
onderzoek meegenomen.   
 

• Artikel 24 vergadering:  
Extra voorbereidende vergadering vrijdagmiddag a.s. Middenweg, 14uur tot 17uur. 
Aanwezig RD, WP, AP (GD wordt nog benaderd door WP).  
  

• Voortgang verkiezingen:  
Verkiezingsposters worden momenteel gedrukt.  
Promotie verkiezingen: verdeling voor het bezoeken van alle kazernes is gemaakt en 
wordt verspreid. 
 
(HP) Stoppen met roken: Dit initiatief komt van een externe organisatie (Universiteit 
Maastricht). We hebben de vraag gekregen van de organisatie of we mee willen doen 
aan een onderzoek ‘stoppen met roken’.  
 
De OR staat achter dit initiatief, maar ziet geen ruimte om dit onderwerp actief te 
promoten bij het rondje langs de kazernes m.b.t. verkiezingen.  
De OR vraagt zich ook af wat de organisatie zelf onderneemt op het onderwerp 
vitaliteit, aangezien dit een initiatief is van een externe partij. Is er budget vrijgemaakt 
voor dit thema? Wellicht kan dit een speerpunt voor de OR worden. 
 

• Toekomstbeeld Vakbekwaamheid: 
Doorschuiven naar volgende vergadering. 
 

• KVT in relatie tot samenwonen in meldkamer:  
(RH) Het lijkt erop dat sinds het samenwonen het KVT niet optimaal werkt. Dit leidt tot 
onvrede binnen de kazernes, omdat vrijwilligers niet gealarmeerd worden, terwijl de 
melding binnen de betreffende KVT valt. 
(EH) er zijn een aantal fouten in het GMS geslopen bij het samenvoegen van de 
meldkamers. Problemen zijn erkend, oplossingen worden gezocht maar er is nog geen 
zicht wanneer de oplossingen er zijn.  
(RD) levert het veiligheidsrisico’s op? (EH) Nee, de snelste TS komt op, maar dat is 
niet altijd de TS die wenselijk is. 
Reactie naar de WOR bestuurder: dit is een probleem dat voortvloeit uit project 
samenvoegen meldkamers. Hoe wordt dit opgelost? Wordt meegenomen naar de 
volgende OV (houder agendapunt RH) 
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• Dialoogsessies 
(RM) Dialoogsessie in kazerne Beek in oktober jl. geweest. Hoe wordt de 
terugkoppeling verzorgd binnen de kazerne Beek, naar aanleiding van overplaatsingen 
kazernechefs. Is Bart Pepels bij de dialoogsessie in Beek geweest? DB pakt dit op. 

 
5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 

• Adviesaanvraag applicatiebeheerder 
Verdiepingsvragen zijn opgesteld door de cie P&O.  
Wanneer komt het functieboek naar de OR? We gaan er druk achter zetten om 
functieboek ter advies te krijgen. 

 
6. Rondje commissies 

- 
 

7. Actiepuntenlijst doornemen 
- 
 

8. Rondvraag 
(RH) Lijst kiesgerechtigden is niet compleet.  
(AP) is bekend, wordt aan gewerkt. 
 
(RM) verzoek aan het DB om formulieren voor urenverantwoording in 2017 beschikbaar te 
stellen. 
 
(JB) vraag over IKB: kan een medewerker het recht op verlof kopen via het IKB opeisen? 
OR niet het juiste gremia om deze vraag te stellen. Medewerker terug verwijzen naar 
leidinggevende of vakbond. 

 
9. Kernwaarden OR   
 
10. Sluiting 

 


