
Pagina 1 van 3 

 
Secretariaat: Zürichstraat 10 - 6135LP Sittard - tel.: 088-4507205 e-mail: or@brwzl.nl 

        
 
 

 
 

Reguliere Vergadering 
 
Datum: 28 maart 2017  
 
Aanwezig: Ton Reinaerdts, Ruud Hupperetz, John Beucken, Aniek Pijls, Roy Molin, 
Wim Plug, Fer Beulen, Gerard Drenthen en Huub Pappers. 
 
Afwezig: Eric Schoonbrood, Wiel Blezer, Bryan Clear, Bart Pepels, Rob Drummen, 
Mark Hagen en Ed Hofstee. 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen/wijzigen agenda 
 
3. Vaststellen notulen 21 maart 2017 
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 
 
4. Mededelingen/voortgang 
Mededeling namens de voorzitter: er komt een pilotproject met betrekking tot vitaliteit. 
Dit wordt gestart met 4 personen. Deze personen worden benaderd door de arbo-arts.  
 

• Voortgang evaluatie dienstroosters (toelichting sectorhoofd basiszorg) 
In hoofdlijnen ligt de oplossingsrichting klaar. Er is daartoe in twee werkgroepen 
gewerkt, te weten de werkgroep Multi-functionele pool (hierna MFP) en de werkgroep 
die bezig is om de regeling roosters uit te werken. De OR is in beide werkgroepen 
vertegenwoordigd. 
De MFP, bestaande uit 10 tot 12 personen, moet voor 1 januari 2018 opgeleid zijn.  
Er is 3 maanden tijd nodig voor opleiden en oefenen in specialismen en bekend 
maken met materieel voor deze pool. 1 Oktober a.s. is het doel om te starten met het 
opleidingsprogramma. De mensen die in de MFP komen, moeten vrijgeroosterd 
worden. Het gat wat daardoor in het rooster zal ontstaan is al gefinancierd.  
De formatie-uitbreiding voor repressie gaat per 1 januari 2018 in. Dit is een bedrag van 
€ 490.000,00 wat in de begroting 2018 vanuit reserves meegenomen wordt en 
structureel in de begroting komt vanaf 2019. 
Totale plan komt in augustus 2017 in het MT ter besluitvorming. Daaropvolgend op 5 
september 2017 in de OR, instemming gevraagd voor 1 oktober. De werving van de 
MFP zou echter al moeten starten voor de zomervakantie om de planning te kunnen 
halen.  
De arbeidsvoorwaarden van de MFP zijn dan in hoofdlijnen klaar. Basisvaardigheden 
repressief inclusief specialismen moet voor de hele MFP op hetzelfde niveau zijn, 
koude taken kunnen variëren (d.m.v. voorkeurskazerne). De SIE is niet meegenomen.  
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Functiewaardering MFP blijft hetzelfde. De organisatie is aan het zoeken naar 
beloningsmogelijkheden met bijvoorbeeld een auto of een toeslag. Maar er wordt ook 
gezocht naar niet-materiele aspecten, zoals opleiding en doorgroeimogelijkheden. Dit 
is helder voordat de werving start. 
In de tijdlijn is het project heel strak gepland. De procesgang naar de OR kan niet 
geheel afgerond zijn, voordat onderwerpen zoals werving MFP al uitgezet worden. De 
organisatie vraagt de OR om medewerking hierin. 
Er zullen ook voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden voor de repressie. 
(OR) Is de MFP ook bedoeld voor de bevelvoerders? Groep bevelvoerders valt buiten 
deze oplossing. Omdat dit een kleine groep is, is het jammer volgens de OR dat dit 
niet meegenomen wordt. De groep bevelvoerders ervaart wel werkdruk en de vraag is 
of dit meegenomen kan worden. 
Daarnaast vindt de OR het belangrijk dat de arbeidsvoorwaarden voor de MFP bij de 
start van de werving bekend zijn. 
 

• Navigatiesysteem (toelichting sectorhoofd basiszorg) 
Huidige leverancier zal geen producten meer leveren. Boekwaarde van de huidige 
navigatie is afgeschreven.  
Voor het zomerreces 2017 moet er een nieuwe leverancier zijn. Hoofdspelers zijn 
Citygis (ambulancedienst en politie) en Falck (Veiligheidsregio Limburg Noord 
brandweer). Citygis kan gekoppeld worden aan de reeds aanwezige apparatuur in 
onze voertuigen t.b.v. het KAR systeem. Falck zal deze functionaliteit waarschijnlijk in 
de toekomst ook gaan aanbieden. 
€100.000 Is gereserveerd voor het investeren in een nieuw systeem. 
(OR) Hebben de Service Centra ook de capaciteit om de systemen straks in te 
bouwen?  
(ORG) Als het belemmerend wordt voor de voortgang van het project dan zullen we 
het inbouwen extern laten verzorgen. 
 
• Voortgang verkiezingen  
(stand van zaken commissie verkiezingen) 
Verweer op verzoek is verstuurd. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de 
vakbonden. Daaropvolgend is er geen reactie meer gekomen. Tot en met 6 april 2017 
kunnen kandidaten zich nog melden. De verkiezingen vinden plaats van 12 mei 2017 
9:00 uur tot 19 mei 2017 15:00 uur. 
 
• Voortgang werkbelevingsonderzoek 
Procesafspraken mb.t. werkbelevingsonderzoek zijn gedeeld met de leden van de OR. 
Uiterlijk voor 1 november 2017 moeten de actiepunten duidelijk zijn, zodat het 
meegenomen kan worden in de begrotingsdiscussie voor 2019 door de WOR-
bestuurder. 
 
• Bevriezen vacatures begroting 2018 t/m 2021, brief ter info 
Op 11 april 2017 wordt dit onderwerp toegelicht door hoofd P&O tijdens het agenda-
overleg. DB neemt dit mee in de daaropvolgende vergadering van de 
ondernemingsraad. 
 
• Herinrichting Veiligheidsregio (binnengekomen stukken) 
De vragen die de OR heeft worden meegenomen naar de overlegvergadering die 
aansluitend plaatsvindt. 
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• Handboek brandonderzoek, ter info 
Verzoek aan de commissie VGWM om dit onderwerp op te pakken. 
 
5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 

• Onderzoek ondergronds bouwwerken, oppakken door commissie VGWM 
 
6. Rondje commissies  
Commissie VGWM: er zijn geen meldingen uit de commissie. 
Commissie P&O: er zijn geen meldingen uit de commissie. 
Commissie Communicatie: er zijn geen meldingen uit de commissie.  
 
7. Actiepuntenlijst  
 
8. Rondvraag 
(John Beucken) Jaarverslag 2016 is in concept klaar, waarbij als basis de nieuwsbrief 
van augustus/september 2016 gebruikt is. Er wordt nog een uitvraag gedaan voor 
extra informatie onder de commissies. 
(Gerard Drenthen) Koude RI&E Middenweg wordt gestart. Wie kan hieraan als OR-
afvaardiging deelnemen? 20 april 2017 is rondgang in de kazerne. 
 
9. Kernwaarden OR en sluiting 
Nadat is vastgesteld dat de kernwaarden van de OR zijn gerespecteerd wordt de 
vergadering gesloten. 
 


