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Reguliere Vergadering 
 
Datum: 21 februari 2017  
 
Aanwezig: Gerard Drenthen (GD), Fer Beulen (FB), Bart Pepels (BP), Roy Molin 
(RM), Wiel Blezer (WB), Huub Pappers (HP), Ton Reinaerdts (TH), Ruud Hupperetz 
(RH), Wim Plug (WP), Rob Drummen (RD), John Beucken (JB) en Aniek Pijls (AP). 
Afwezig: Mark Hagen, Eric Schoonbrood, Ed Hofstee en Bryan Clear. 
 
1. Opening 
  
2. Vaststellen/wijzigen agenda 
Extra agendapunt: voorbespreking overlegvergadering die aansluit op deze 
vergadering. 
 
3. Vaststellen notulen 7 februari 2017 
De notulen zijn nog niet opgemaakt, maar volgen zo snel mogelijk. 
 
4. Mededelingen/voortgang 
• Voortgang verkiezingen 10 - 17 maart 2017  
(stand van zaken commissie verkiezingen) 
Roy Molin heeft zich teruggetrokken als lid van de verkiezingscommissie. Wil zich nog 
iemand beschikbaar stellen voor de verkiezingscommissie? Geen aanmeldingen in de 
vergadering. De verkiezingscommissie stuurt nog via de mail een uitvraag of er nog 
andere or-leden zich beschikbaar kunnen stellen. 
Nieuwe verkiezingsdatum is 12 - 19 mei 2017. 
 
• Toekomstbeeld Vakbekwaamheid, ter info  
(standpunt voorbereiden: commissie P&O) 
Wordt deze week opgepakt door de commissie P&O.  
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• Dialoogsessies, voortgang  
Standpunt OR: vragen wij een eindevaluatie op van de dialoogsessies?  
Naar aanleiding van openstaande vragen van de OR heeft de WOR-bestuurder 
toegezegd dat de terugkoppeling in Beek wordt opgepakt door de huidige kazernechef 
Beek.  
De WOR-bestuurder heeft aangegeven dat er een overzicht is gemaakt met op te 
pakken punten naar aanleiding van de dialoogsessies. Deze wordt doorgeleid naar de 
OR. 
Een aantal terugkoppelingen zijn niet ontvangen door OR-leden die aangezeten 
hebben bij diverse dialoogsessies. Deze vraag wordt nog doorgeleid naar de 
overlegvergadering.  
 
• Jaarwerkplannen, ter info 
De jaarwerkplannen zijn van verschillende kwaliteit (wel/niet SMART). 
De jaarwerkplannen zijn voor de OR niet te rijmen, in combinatie met het functieboek 
en het bevriezen van vacatures, begroting en de strategische agenda.  
Ons werkbelevingsonderzoek laat deze tegenstrijdigheid ook zien. De OR zou graag 
meer specifieke en onderbouwde jaarwerkplannen terugzien. 
De OR neemt haar standpunt mee naar de overlegvergadering. 
 
• Aankondiging RI&E 4 plus 2, ter info 
Geen op- of aanmerkingen. 
 
• Bevriezen vacatures begroting 2018 t/m 2021, ter info 
Er zijn verdiepingsvragen gesteld over de brief en er isinformatie opgevraagd ter 
onderbouwing van de bevroren vacatures. Wordt totaal 6,5 fte bevroren. Commissie 
P&O neemt de onderbouwing mee om het pré-advies te toetsen. 
  
• Stand van zaken project ‘Toekomstige inrichting Veiligheidsregio Zuid-Limburg’, 
ter info  
Dit stuk is een advies aan het bestuur. Het is nog geen voorgenomen besluit. De 
achterliggende stukken voor dit advies worden door het DB opgevraagd.  
De OR wacht de opdracht voor de kwartiermaker en het plan van aanpak af (zoals 
afgesproken in de art. 24-vergadering) 
De OR gaat inhoudelijk niet op het aangeleverde document in. 
 
• Operationele afspraken 4 plus 2, ter info 
Dit stuk is terug naar de organisatie. 
 
5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 
• applicatie beheerder materiaal beheer, ter advies  
De OR wacht op definitief besluit. 
 
6. Actiepuntenlijst doornemen  
 
7. Rondvraag 
Roostercommissie: 28 maart komt Léon Houben toelichting geven over de stand van 
zaken van de roostercommissie. 
 
8. Sluiting 


