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  Notulen OV 
 
 
Datum:  26 januari 2016 
 
Aan:   Alle OR leden, Gerard van Klaveren, Geert Caris 
 
Van:    A. Pijls 
 
 
Aanwezig:  Huub Pappers (voorzitter), Gerard van Klaveren (WOR bestuurder), Geert Caris, John 

Beucken, Bart Pepels, Aniek Pijls, Bryan Clear, Ton Reinaerdts, Mark Hagen, Wiel 
Blezer, Gerard Drenthen, Wim Plug, Rob Drummen en Ruud Hupperetz. 

 
Afgemeld:  Fer Beulen, Roy Molin, Erik Schoonbrood en Ed Hofstee. 
 
Opening 
Huub opent de vergadering 
 
Vaststellen / wijzigen agenda 
Extra agendapunt: BHV organisatie 

 
Vaststellen notulen 10 november 2015 
De notulen worden na enkele tekstuele aanpassingen vastgesteld. 

 
Mededelingen/ voortgang 
Businessplan Meldkamer Limburg 3.0, ter advies 
Gerard: Landelijk volgt er in het LMO dossier een heroverweging met knelpuntenanalyse. De weg die 
we nu volgen is niet de weg die we moeten gaan. Er wordt nu gekoerst op regionaal sturen in plaats 
van centraal. De weg van 25 naar 10 meldkamers blijft bestaan, waarbij de meldkamers financieel 
gezien zo efficiënt mogelijk worden opgebouwd vanuit de regio’s. De standaarden worden wel 
landelijk vastgesteld, met stip op de horizon na 2020 een landelijke meldkamer organisatie. 
 
Op de vraag vanuit de OR of dit verandering brengt in de (financiele) onderbouwing van het 
businessplan geeft Gerard aan dat dit geen verandering geeft, voor zover we nu weten. Alleen de 
landelijke druk om zo snel mogelijk 1 landelijke meldkamer te maken is ervan af. Dit neemt, volgens 
Gerard, niet weg dat we nog steeds moeten komen tot samenwonen en samenwerken.   
 
Vraag vanuit de OR: standaardisering van het GMS is een voorwaarde van het samenwonen. Hoe 
kunnen we (uitgangspunt in april 2016) gaan samenwonen als dit nog niet gestandaardiseerd is? 
Volgens Gerard is dat al veel voorbereidend werk hiervoor klaar. 
 
Zat in het project samenwonen geldelijke voorzieningen en blijven deze gehandhaafd? Deze 
afspraken zijn volgens Gerard ongewijzigd. Het financiële risico voor BRWZL van € 25.000 blijft 
overeind (structureel risico na 2019). 
 
De OR zegt toe het advies eind van deze week aan de WOR bestuurder te laten toekomen. 
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Sportfaciliteiten  
Stukken, waarin verwezen wordt naar de rechten sportfaciliteiten WM worden aan de WOR 
bestuurder toegestuurd. 
 
Status piket logistiek en ondersteuning in relatie tot stopzetten TD piket per 31/12/15 
De vacature wordt nog eenmaal op intranet uitgezet, waarbij bijvoorbeeld HBT ook kan solliciteren 
met opleiding op niveau van bevelvoerder. 
 
Nu het TD piket is stopgezet en piket logistiek en ondersteuning nog niet in de lucht is, zou het kunnen 
voorkomen dat dit leidt tot bijvoorbeeld een tekort qua ademlucht. In inzet heeft echter altijd voorrang, 
dus dan zal desnoods een TS moeten uitrukken om te ondersteunen.  
 
Voortgang dialoogsessie  
De sessie lopen nog. Wat Gerard opvalt is dat er vrij veel jongeren zijn binnen de vrijwilligers en onze 
vrijwillige brigade springlevend is. 
Naar aanleiding van de dialoogsessies worden actiepuntenlijst opgemaakt om aandachtspunten te 
borgen. Tevens wordt er terug gekoppeld wat er gebeurd is.  
 
De Dialoogsessies worden uiteindelijk afgerond met een beëdiging. Daarbij komen de leefregels ook 
nog eens langs. 
 
Integrale evaluatie dienstroosters 24-uur dienst en werkwijze BRWZL 
Instemming wordt verstuurd. Roy Molin is naast Ton Reinaerdts toegevoegd aan de projectgroep. 
 
Vrije instroom hybride kazernes 
Terugkoppeling van de WOR bestuurder ontvangen. De beantwoording is voldoende en de uitstroom 
valt wel mee. 
 
Pushberichten AG5 
Sms’jes zijn alleen bedoeld voor degenen die ook daadwerkelijk een repressieve rol kunnen vervullen. 
Mocht iemand nou een dergelijke sms krijgen terwijl deze geen repressieve rol kan vervullen dan heeft 
deze de sms ten onrechte ontvangen. Dit dient gemeld te worden bij de kc. 
Bericht wordt op intranet geplaatst. 
 
Brandonderzoek, ter informatie 
Inzeturen per medewerker bleek veel lager dan in het eerste stuk stond. De beantwoording van de 
WOR bestuurder komt eraan 
 
Betaling BOT team, ter informatie 
Reactie van de WOR bestuurder ontvangen.  Komt erop neer dat wanneer er een significant verschil 
zit, tussen de vergoeding en de daadwerkelijke inzet, dan compenseert de werkgever. Evaluatie van 
de WOR bestuurder ontvangen we over een jaar. 
 
Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 
Schoon werken, ter advies 
Bart Pepels wordt toegevoegd aan de projectgroep schoon werken o.l.v. Marcel Eussen. 
Er is nog geen evaluatiemoment ingevoegd in het definitief besluit. 
Vragen vanuit de OR worden meegenomen in de startnotitie voor de nieuwe werkgroep. 
 

Warme RI&E,ter instemming 

De OR wacht nog op een reactie van de WOR bestuurder. De stukken (PvA, nieuwe planning met 
financiële paragraaf) zouden aangeleverd worden binnen 30 dagen (8dec jl deadline).  
De WOR bestuurder neemt het mee. Er komt deze week antwoord. 
 
Beleidsplan waterongevallen 2015-2016, ter advies 
Het beleidsplan komt over 2 weken in het MT, daarna komt het naar de OR.  
De vragen van de OR zijn wel reeds beantwoord. 
 
BHV beleid, ter instemming 
Antwoorden van de WOR bestuurder heeft de OR gisteren ontvangen. Deze moeten nog door de 
commissie P&O en VGWM behandeld worden.  
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Werktijdenregeling, ter instemming 
Definitief besluit is ontvangen 
 
Actiepuntenlijst doornemen  
 
Rondvraag 
Wim Plug 
EenVandaag: de evaluatie over de VR’s. Gerard herkent zich niet meteen in het verhaal.  
 

• Nulmeting is geweest binnen onze organisatie. Er volgt een tweede meting qua 
medewerkerstevredenheid.  

• In het land raakt men de vrijwilligers kwijt, maar dat speelt bij BRWZL niet. 
 
Mocht de OR behoefte hebben om dieper in te gaan op het rapport, dan kan dat.  
De WOR bestuurder biedt aan om het strategisch P beleid door te nemen met de OR. 
 

 
Sluiting 
 


