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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), Wim Plug (WP), Gerard Drenthen (GD), Bryan Clear (BC), Wiel 
Blezer (WB), Fer Beulen (FB), Mark Hagen (MH) en Aniek Pijls (AP). 

Afgemeld:  Roy Molin (RM), Ed Hofstee (EH), Eric Schoonbrood (ES), Bart Pepels (BP) en 
Ton Reinaerdts (TR). 

 
 
Datum: 7 februari 2017 
Tijd:  10:00 uur t/m 12:00 uur 
Locatie: Vergaderzaal Middenweg 
 
 

1. Opening  
 

2. Vaststellen/wijzigen agenda 
Geen wijzigingen in de agenda 
 

3. Vaststellen notulen vergadering 10 januari 2017 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

4. Mededelingen/voortgang 
• Voortgang verkiezingen 10 - 17 maart 2017  
(stand van zaken commissie verkiezingen) 
 
De verkiezingscommissie heeft geconstateerd dat 13 aanmeldingen voor de sluitingstermijn 
van kandidaatstelling zijn ontvangen. 3 aanmeldingen zijn te laat ontvangen. Echter, de 
verkiezingscommissie constateert ook dat de communicatie rond de sluitingsdatum niet 
duidelijk is geweest.  
Daarom heeft de verkiezingscommissie uitvoerig overleg gevoerd en een juridische toets 
gedaan hoe te handelen. De wijze van communiceren over de einde reactietermijn blijkt niet 
juist te zijn. Maar de juridische toets geeft ook aan dat het OR-reglement leidend is. Daartoe 
zijn de kandidaten die zich te laat hebben gemeld geïnformeerd op maandag dat ze niet 
meegenomen worden.  
 
Hoe je het went of keert: kunnen geen goed meer doen, er is altijd een benadeelde partij.  
Feit is dat de communicatie en het OR-reglement niet overeenkomen. De 
verkiezingscommissie organiseert dit voor de OR, maar de OR is verantwoordelijk.  
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Het voorstel van de verkiezingscommissie is om de verkiezingsdatum te verplaatsen. Dit geeft 
ruimte voor een ieder om alsnog aan te melden en om binnen ons reglement de verkiezingen 
af te ronden. Alleen dan kunnen we binnen het reglement nog geldige verkiezingen 
organiseren, waarvoor we een aantal stappen moeten zetten (langs de bestuurder en 
vakbonden). Wanneer we niet uitstellen, lopen we het risico dat de verkiezingen nietig 
verklaard worden, omdat de einddatum niet helder is geweest.  
 
De overweging wordt in de vergadering gemaakt of tijdgebrek iets te maken heeft met de late 
aanmeldingen. Met andere woorden zijn de mensen die zich zo laat gemeld hebben, wel 
gemotiveerd? De verkiezingscommissie geeft aan dat dat niet bekend is. 
 
De ondernemingsraad bepaald dat stemming gewenst is voor/tegen het uitstellen van de 
verkiezingsdatum met als doel de periode waarin kandidaten zich verkiesbaar kunnen stellen 
te verlengen. 
 
Op basis van stemming, middels hand opsteken, besluit de OR de verkiezingsdatum te 
verschuiven om verlenging van aanmeldingstermijn kandidaten mogelijk te maken, mits dit 
juridisch mogelijk is. De verkiezingscommissie neemt het advies de vervolgstappen juridisch te 
toetsen ter harte. 
 

• Voortgang belevingsonderzoek 
(standpunt voorbereiden gehele OR t.b.v. OV 21 februari) 
Belevingsonderzoek is gedeeld met het MT in een overleg op 31 januari jl. Hierbij waren het 
MT, voorzitter OR en teamleider P&O aanwezig. Het onderzoek is goed ontvangen binnen het 
MT. Ondertussen heeft HP contact gehad met Kaderstelling. 
Standpunt bepalen t.b.v. OV van 21 februari: 

• Wordt de enquête erkend door het MT? 

• Communicatie: 
De achterban stelt vragen wanneer ze iets terug horen? De commissie communicatie stelt een 
informatiebericht op ten behoeve van plaatsing op intranet. 
 
De OR wil graag dat de resultaten van het onderzoek gedeeld worden. Dit bespreken we in de 
OV van 21 februari met de WOR-bestuurder. 
 
• Toekomstbeeld Vakbekwaamheid, ter info  
(standpunt voorbereiden: commissie P&O) 
Commissie P&O is er niet aan toegekomen. Agendapunt wordt voorbereid voor de artikel 24-
vergadering. 
 
• Dialoogsessies, voortgang  
(terugkoppeling DB) 
DB koppelt terug dat het inderdaad klopt dat er geen terugkoppeling is geweest in Beek. De 
terugkoppeling moet nog verzorgd worden. 
 
De dialoogsessies lopen overigens nog steeds. Op post Middenweg heeft nog niet elke 
medewerker de sessie gehad. In het jaarrekening is benoemd dat de cultuuromslag geslaagd 
is.  
 
Standpunt OR: vragen wij een eindevaluatie op van de dialoogsessies? De OR schuift de 
beslissing over dit standpunt door naar de volgende RV. 
 
• 2e loopbaan beleid, deelproduct fase 1 ‘Hoe belangrijk is tweede loopbaanbeleid 
voor onze organisatie en medewerkers?’, ter info  
(standpunt voorbereiden: commissie P&O) 
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Als deelnemer van de werkgroep heerst het gevoel dat er te weinig gebeurt. Gebrek aan eigen 
actieve inbreng van de medewerker speelt hierin ook mee. Het is een gedeelde verplichting 
van medewerker en organisatie. De plannen zijn in uitwerking, maar het stagneert bij het in 
actie komen. 
Er komt een gesprek tussen betrokkenen van het 2e loopbaanbeleid en het MT, om de 
informatie mee te nemen naar de Brandweerkamer. Maar je kunt niet blijven wachten, daarom 
is voortgang in de werkgroep wel belangrijk. 
 
Commissie P&O neemt de informatie uit de RV mee ter verdieping standpunt bij artikel 24-
vergadering. 
 
 
• Certificering duikploegleiders, brief aan de OR ter info  
(standpunt voorbereiden: commissie VGWM) 
Op basis van het ontvangen stuk zijn geen vragen en/of opmerkingen. 
 
Echter, in de actiepuntenlijst staat nog dat de evaluatie n.a.v. beleidsplan waterongevallen 2e 
helft 2016 terugkomt naar de OR. Hierop attenderen in de volgende OV. 
 
Daarnaast is er ook een pilot gestart voor de zwemtest bij de duikers als onderdeel van de 
werving en selectie. Deze zwemtest is conform het landelijke protocol. 
 
• Rapportage PPMO Q1-Q3 2016, ter info  
(standpunt voorbereiden: commissie VGWM) 
Rapportage bekeken door commissie VGWM.  
Ter kennisname aannemen. Q4 2016 z.s.m. opvragen en kijken naar de eventuele verbanden 
tussen Q1-Q3 2016 i.v.m. de ingebruikname van de Stairmaster. 
 
Er kloppen een aantal cijfers niet in de rapportage. Hierover kunnen we een signaal afgeven. 
 
 
• vervolg art 24 vergadering 14 februari  
(vergadering voorbereiden cie art 24 vergadering) 
RH is woordvoerder voor de commissie VGWM, i.v.m. verhindering GD. 
Uitgewerkte vragen worden gedeeld, ook met de WOR-bestuurder. 
 
 

5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken 

• applicatie beheerder materiaal beheer, ter advies 
Antwoorden op verdiepingsvragen zijn binnen gekomen. 
Wordt opgepakt door commissie P&O. 

 
 

6. Rondje commissies 
- 
 

7. Actiepuntenlijst doornemen 
- 
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8. Rondvraag 

(RD) Roosterproblematiek: heeft diverse vragen gekregen uit de achterban i.v.m. 
roosterproblematiek. De overcapaciteit die kazernes leveren is ongelijk verdeeld.  
De vraag die eronder ligt: mensen moeten verkassen naar andere kazernes, waar ze de 
specialismen niet beheersen.  
 
Dit is bekend bij de werkgroep roosterafspraken. 
RD maakt afspraak met Bryan hoe te reageren naar de achterban en of we als OR een 
standpunt moeten innemen. 
 
(JB) uitwisseling van voertuigen: een voertuig is verplaatst, maar is niet goed gegaan.  
Dit is een incident geweest. 
 
(BC) herinrichting veiligheidsregio:  

a. Is dit een reorganisatie? 
b. Dit heeft betrekking op budget (€800.000). Er is nog overleg met de bestuurders. 
c. Waarom wordt voor dit project geld gevraagd en gaat men niet voor de andere 

strategische thema’s terug naar de bestuurders? 
d. Zijn er stukken waarover we adviesrecht hebben? 

 
Deze vragen worden meegenomen naar het vervolg artikel 24-overleg. 
 
 

9. Kernwaarden OR   
 
10. Sluiting 

 


