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  Notulen OV 
 
 
Datum:  9 oktober 2015 
 
Aan:   Alle OR leden, Gerard van Klaveren, Geert Caris 
 
Van:   R. Coumans  
 
 
Aanwezig: Gerard van Klaveren, Geert Caris, Bryan Clear, Wim Plug, John Beucken, Bart Pepels, 
Gerard Drenthen, Ruud Hupperetz, Wiel Blezer, Mark Hagen, Aniek Pijls, Eric Schoonbrood, Ed 
Hofstee, Ton Reinaerdts, Roy Molin, Romy Coumans en Rob Drummen. 
 
Afgemeld: Huub Pappers.  
 
Opening 
Bryan Clear opent de extra overlegvergadering. Deze overlegvergadering zal met name in het teken 
staan van de aanbesteding arbodienst en de business case samenwerken (LMO).  
 
Vaststellen / wijzigen agenda 
Er zijn geen wijzigingen voor de agenda. 

 
Vaststellen notulen 15 september 2015 
De notulen worden niet behandeld. Deze zullen bij de volgende overlegvergadering worden 
vastgesteld.  
 
Instemmingsverzoek aanbesteding arbodienst  
De OR heeft het instemmingsverzoek ontvangen inzake de aanbesteding van de arbodienst en de 
keuze van arbodienst die uit de aanbesteding naar voren is gekomen. Bart Pepels heeft namens de 
OR deelgenomen in dit hele traject. Alle vragen/ opmerkingen zijn via Bart dan ook meegenomen in 
de procedure. Nu ligt de keuze formeel voor tijdens de overlegvergadering. 
Bart vult aan dat Arbo-Unie uit de aanbesteding als eerste kandidaat naar voren is gekomen. Er zijn 
inmiddels enkele aanvullende gesprekken gevoerd met Arbo-Unie om alle zaken helder te krijgen. 
Naar aanleiding van deze gesprekken zullen ook enkele afspraken contractueel vastgesteld worden. 
De prijs-kwaliteit verhouding van deze arbodienst kwam als goed naar voren. Bart geeft aan dat we er 
qua arbodienst waarschijnlijk op vooruitgaan met deze keuze. Er zijn tevens referenties ingewonnen 
bij andere klanten. Dit heeft verhelderend gewerkt, enkele zaken zijn n.a.v. de referenties daarna ook 
met Arbo-Unie besproken.  
 
Er zit tevens weer in het contract dat de OR de afspraken zal gaan monitoren. Tevens zal er jaarlijks 
een gesprek tussen de OR en de arbodienst plaatsvinden. Dit zoals we dit reeds kennen met de 
huidige arbodienst. 
 
De OR is akkoord met de keuze van Arbo-Unie. De OR zal de instemming in orde maken en 
verzenden.  
 
Business case ‘samenwonen’, LMO 
Mariëlle Dreesen schuift later aan bij de OR vergadering om een toelichting te geven op de cijfers 
zoals deze staan vermeld in de business case.  
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De OR heeft de business case ter informatie ontvangen, vooruitlopend op een adviesaanvraag. De 
OR heeft de documenten gelezen. Tevens heeft het DB de business case apart behandeld en is de 
werkgroep bij elkaar gekomen om inhoudelijk te spreken over de business case en de voortgang van 
de LMO.  
 
De OR heeft nog geen adviesaanvraag ontvangen. Is de business case al vastgesteld in het MT 
vraagt de OR zich af. 5 oktober jl. stond deze op de agenda van het MT, de vraag is echter of de 
business case is vastgesteld?  
 
De OR voorziet grote problemen als deze business case op deze manier wordt ingevoerd. De punten 
waarom de OR deze problemen voorziet zullen hieronder aan de orde komen. 
 
Gerard van Klaveren vertelt dat het plan er ligt er en dat dit besproken is in het bestuur. De drie 
kolommen staan erachter. Elke kolom heeft echter zijn eigen redenen en belangen om te gaan 
samenwonen in eerste instantie. Gerard van Klaveren erkent dat het voor de ene kolom essentiëler is 
z.s.m. te gaan samenwonen dan voor de andere kolom. 
In eerste instantie is het de bedoeling dat het gaat over ‘samenwonen’, echter je zal zien dat er van 
samenwonen ook sneller  samenwerken zal komen geeft Gerard van Klaveren aan. Baken je dit af of 
laat je het vloeiend in elkaar over lopen is dan de vraag.  
 
De financiële consequenties zijn in kaart gebracht. Gerard van Klaveren kan zich echter voortellen dat 
de OR hier nog vragen over heeft. Gerard van Klaveren wil wel toevoegen dat alle bedragen 
ruimschoots genomen zijn. Mariëlle Dreesen kan straks deze paragraaf goed uitleggen aan de OR.  
Gerard van Klaveren vindt het van belang dat de OR ook het belang van het personeel laat 
meewegen in hun keuze.  
 
Vragen die de OR heeft:  

 De OR weet dat de LMO een landelijk aspect is. Echter samenwonen is een keuze van de 
organisatie. De OR ziet voor de regio Zuid-Limburg geen voordelen om nu al over te gaan 
naar samenwonen. Wat is het nut en de noodzaak voor Brandweer Zuid-Limburg  om nu over 
te gaan tot samenwonen? 

 Business case is ter informatie aangeleverd, is echter adviesplichtig conform WOR op 
meerdere aspecten.  De OR eist het document ter advies op.  

 Er wordt verwezen naar een projectplan LMO. Deze is bij de OR niet bekend. De OR vraagt 
deze ter informatie op. 

 De hele financiële paragraaf roept vragen bij de OR op. Tevens wil de OR graag weten wat de 
meerkosten nu worden in zijn geheel voor Brandweer Zuid-Limburg  en waar de dekking 
vandaan komt? Er is nu geen herleiding van de kosten. 

 De buddy meldkamer is nog niet geregeld. Tevens zijn de kosten voor de toekomst een open 
einde. 

 Mocht het LMO vertragen wie neemt de kosten dan op zich? De business case loopt tot 2019. 
Wie draagt de kosten als het LMO dan nog niet ingericht is? 

 Samenwonen ligt nu ter info voor aan de OR (moet ter advies). Er is nog geen doorkijk naar 
samenwerken gemaakt. Dat is het logische gevolg op samenwonen. De OR vindt dit een 
‘salami tactiek’. Als de OR nu akkoord geeft op deze business case is er geen weg terug. 
Doordat er geen doorkijk is gemaakt naar samenwerken is het voor de OR lastig 
(onmogelijk?) om een gedegen advies te geven. 

 Komt er een eenhoofdige leiding? Zo ja, dan dient dit geformaliseerd te worden. De OR vindt 
dit samenwerken en niet samenwonen. 

 Gaat het personeel over naar de LMO? 

 De begroting 2016 is vastgesteld. Hier is geen bedrag voor de LMO in opgenomen. Hoe wordt 
dit opgelost door Brandweer Zuid-Limburg? Gaat dit ten koste van wat anders?  

 De business case bevat veel open eindjes, zaken die nu niet te overzien zijn. Toch worden er 
besluiten genomen/ gevraagd.  

 De kosten voor het MCC huisvesting deze zijn ook niet begroot maar gaan wel kosten met 
zich meebrengen. Wie draagt deze kosten? 

 Als we gaan samenwonen wat gaat er gebeuren met de piketdienst van Limburg Noord. Deze 
medewerkers kunnen niet meer tijdig op de meldkamer zijn binnen de gestelde termijn. Gaat 
dit een belasting voor ons personeel opleveren? 
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 Het beheer GMS: het functionele beheer is niet geregeld. Dit zijn verstopte kosten.  

 Er wordt niks gezegd over het niveau van de buddymeldkamer. Waar moet de  
buddymeldkamer aan gaan voldoen? 

 Zoals gezegd ligt de business case nu niet ter advies voor. Er zijn wel meerdere malen 
afspraken gemaakt dat dit ter advies zou worden voorgelegd aan de OR. Nu staat er op 
pagina 8 echter dat er opdracht is gegeven om het gebouw MCC ‘fit’ te gaan maken voor het 
samenwonen. Dit terwijl er nog geen advies van de OR onder ligt. Dit is niet conform eerdere 
gemaakte afspraken. Dit is reden genoeg voor de OR om het project aan te houden en om 
hiermee naar de Ondernemingskamer te gaan. Dit zal de OR echter nog samen besluiten in 
de RV van 13 oktober as.  

 De verdeelsleutel: hoe is deze tot stand gekomen? Is deze te herleiden voor de OR. De 
verdeelsleutel wordt niet alleen voor het personeel gebruikt maar ook om alle kosten te 
verdelen zoals materieel. Dit vindt de OR raar.  

 
Gerard van Klaveren vertelt het proces rondom LMO: 
Waarom is deze beweging nu gekomen, waarom eerst samenwonen. Dit heeft te maken met een 
vlucht naar voren. Dat is de achterliggende gedachte. De kolommen willen niet afhankelijk van het 
LMO zijn maar willen zelf aan de voorkant een gezamenlijke meldkamer inrichten zoals Noord en Zuid 
dit voor de toekomst graag zouden zien. Nu kan er meegedacht worden, als we deze beweging nu 
niet maken bepaald straks het LMO hoe het e.e.a. eruit moet komen te zien. Dat willen wij niet.  
Echter, het grootste probleem ligt bij Noord-Limburg, niet bij Zuid- Limburg. De vraag is wacht je op 
het LMO of probeer je aan de voorkant zaken goed te regelen. Voor het laatste is gekozen door de 
stuurgroep. Daarnaast is duidelijkheid ook voor het personeel belangrijk. De datum die gesteld is staat 
nu op 1 april 2016, of dit haalbaar is zal moeten blijken. Eerst zal alles geregeld moeten zijn. 
 
De business case is nu uitgekomen, dit zou een basis kunnen zijn om te starten met het gesprek geeft 
Gerard van Klaveren aan.  
 
Of samenwonen nu de juiste keuze is kan over gediscussieerd worden. De situatie van Limburg Noord 
is dusdanig dat er wat moet gebeuren geeft Gerard van Klaveren aan. Wat is dan redelijk en welke 
mate van solidariteit moet je dan als Zuid- Limburg laten zien. Deze vragen zijn uiteraard gesteld.  
 
Wat betreft de open eindjes geeft Gerard van Klaveren aan dat het correct is dat niet alles nu duidelijk 
is. Zoals het er nu uitziet zal de LMO in 2020 niet klaar zijn. De vraag is neem je dat risico of niet . 
Daarnaast is het correct dat er aannames in de business case staan. Bijv. dat het LMO deels gaat 
betalen, dat hoopt men maar is nog niet 100 % zeker.  
De winst voor Zuid- Limburg zit er volgens Gerard van Klaveren in dat we nu kunnen meebouwen 
voor een organisatie in de toekomst.  
 
De OR geeft aan dat er voor personeel en cultuur, 0 euro begroot is. Dit terwijl dit een belangrijk deel 
van het succes zal zijn. Gerard van Klaveren geeft aan dat dit eerst wel begroot was, maar dat dit er 
uitgehaald is.   
De extra kosten voor het reizen woon werk is ook niet begroot geeft de OR aan. Dit zal straks aan 
Marielle Dreessen gevraagd worden.  
 
Bryan Clear geeft aan dat de OR van Brandweer Zuid-Limburg  21 oktober as een overleg heeft met 
alle betrokken OR’en. De OR’en zullen samen in deze casus optrekken.  
 
De business case is in het MT geweest echter deze is nog aangehouden omdat er nog vragen waren. 
Deze moeten eerst beantwoord worden voordat het MT dit stuk kan vaststellen.  
 
De OR geeft aan als serieuze gesprekspartner gezien te willen worden. Zoals eerder vermeld gaat de 
OR zich beraden of de OR beroep gaat instellen omdat er al uitvoering wordt gegeven aan dit plan.  
 
Gerard van Klaveren vertelt dat de buddy- meldkamer een belangrijk onderdeel in het geheel is. 
Zonder buddy- meldkamer zal er niet gestart worden.   
 
De OR geeft aan dat als er een eenhoofdige leiding komt dat dit dan meer samenwerken is dan alleen 
samenwonen. Gerard van Klaveren geeft aan dat het nog niet helder is hoe dit eruit gaat zien. Wordt 
het een kwartiermaker of echt een aanpassing in het functieboek?  
De OR heeft aan gehoord te hebben dat de passage over de leiding uit deze versie van de business 
case is gehaald.  
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Over de vorm van leiding zal Gerard van Klaveren nog terug komen. 
 
Gaat het personeel over of niet? In het transitieakkoord staat dat het personeel over gaat. Voorlopig 
staan ze nog op de loonlijst en gaan ze niet over. Bryan vraagt wie de kosten draagt als het personeel 
overgaat en wat er gebeurd als het LMO uitgesteld wordt.  
 
De OR maakt zich zorgen over de open eindjes en over de kosten waar nu geen duidelijkheid over is. 
De OR wil geen blanco check geven.  Hier kan de OR niet mee instemmen er zitten te veel risico’s in.  
 
Gerard van Klaveren geeft aan dat het goed is dat de OR deze vragen stelt, nu kan er gesproken 
worden over de inhoud.  
 
Mariëlle Dreessen geeft de volgende toelichting:  
Mariëlle geeft aan dat zij voor Limburg het aanspreekpunt is als het gaat over de financiën van de 
LMO. Ze heeft in de werkgroep meegewerkt aan de financiële paragraaf. In haar gewone functie is zij 
controller van de GGD Zuid-Limburg.  
 
Mariëlle schetst het proces: het bestuur heeft gevraagd voor de cijfers van samenwonen, niet verder. 
De aspecten samenwerken zijn niet meegenomen in dat project.  
 
Het LMO kent drie fases; samenwonen, samenwerken en integreren. De laatste  stap is het LMO. 
 
Het LMO zal in 2021 zoals het er nu uitziet in werking treden. In het land verschilt de wijze van het 
komen tot de LMO. In Limburg wordt er gekozen om eerst te gaan samenwonen.   
Dit betekent ook financieel gezien dat er geen rekening gehouden is met financiële  voordelen die 
eventueel met samenwerken zich zullen voordoen.  
De vervolgopdracht om het samenwerken uit de rekenen is nog niet gekomen vertelt Mariëlle.  
 
Bryan geeft aan dat dit wel voorsorteren is op de volgende stap. 
Samenwonen is tweeledig, een aantal zaken zijn niet helder en tevens zijn er aannames opgenomen.  
Mariëlle geeft aan dat er daarom in de cijfers uit is gegaan van het ergste scenario. Daarnaast is er 
een behoorlijke post onvoorzien (10%) opgenomen. Dit is ook voor het ministerie VNJ opgenomen. 
Het potje met geld moet nog verdeeld worden. Het bedrag wordt niet gerelateerd aan de feitelijke 
kosten geeft ze aan. De organisatie probeert zoveel mogelijk geld vrij te krijgen bij het ministerie.  
 
Daarnaast kan er een post voor de achterblijvende posten van 3 ton bij het ministerie van Veiligheid & 
Justitie gedeclareerd worden.  Je kunt ze declareren maar de feitelijke toekenning is nog geen feit. 
Het bestuur heeft ook uitgesproken geen blanco check uit te willen geven. Om toch grip te houden op 
de meer kosten is deze verdeelsleutel gehanteerd. Elke overschrijding zal aan het bestuur voorgelegd 
moeten worden. Dit om greep te houden. Na akkoord van het bestuur mogen de kosten pas gemaakt 
worden.  
 
De post transitiekosten is behoorlijk hoog. Dit is een bedrag dat nog nadere invulling moet krijgen. Er 
komt tevens een reglement waarin opgenomen gaat worden wat er onder deze kosten gaan vallen en 
wat/ hoeveel er gedeclareerd kan worden. Hier zal ook een maximum bedrag worden genoemd. Ook 
dit moet dienen om greep op de kosten te houden.  
Het reglement wordt voorbereid en zal nog terugkomen in de medezeggenschapsorganen.   
De post personeel en cultuur is overgebracht naar transitiekosten, daarom staat er nu 0 begroot. Alles 
is onder één grote pot gebracht.  
Op dit moment zijn de transitiekosten nog niet gespecifieerd. 
 
De buddymeldkamer: Mariëlle geeft aan dat er is afgesproken dat de regio het niveau buddy- 
meldkamer terugkrijgt wat de regio op dit moment ook heeft. Deze kosten worden door het LMO 
gedragen. Mocht de regio een hoger niveau buddy meldkamer wensen dan zullen de meerkosten voor 
de eigen regio komen.  .  
 
Mariëlle geeft aan dat  als er geen meerkosten worden gemaakt de regio ook niet meer hoeft te 
betalen. Alle meerkosten zijn incidenteel in de business case samenwonen, er zitten geen structurele 
kosten in op dit moment.  
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De kosten voor transitie zijn eindig na 3 jaar. Als de werkgever bijvoorbeeld met zijn personeel andere 
afspraken maakt voor langere termijn dan zijn de kosten daarna ook nog voor kosten van de 
werkgever.  
 
Bryan vraagt wat er gebeurd op het moment dat het LMO niet tijdig van start gaat. Hoe gaat dit dan 
budgettair? Mariëlle geeft aan dat de afschrijvingen dan budgettair lopen.  
Door vertraging zal de organisatie niet geconfronteerd worden met meerkosten. Er komt een 
financiële overdracht, hier in moeten alle afspraken met het LMO  worden vastgelegd. Daar zit een 
bewakingskant in voor de OR dat alle open eindjes met het LMO benoemd gaan worden. Ook de 
afspraken en verantwoordelijkheden zullen hier in moeten worden vastgelegd.  
 
Bij de meerkosten zijn onze partners zelf betrokken. 
 
Indien de OR nog vragen heeft kan de OR deze via Fer Beulen aan Mariëlle Dreessen stellen.  
 
De OR geeft Gerard van Klaveren aan zich te zullen gaan beraden over hoe verder in dit traject. Dit 
zal het DB aan Gerard van Klaveren nog terugkoppelen.  
 
 
  
 


