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  Notulen OV 
 
 
Datum:  1 maart 2016 
 
 
Aanwezig:  Huub Pappers (voorzitter), Gerard van Klaveren (WOR bestuurder), Jose Janssen,, 

John Beucken, Bart Pepels, Aniek Pijls (notulist), Bryan Clear, Ton Reinaerdts, Mark 
Hagen, Wiel Blezer, Gerard Drenthen, Wim Plug, Rob Drummen, Roy Molin, Erik 
Schoonbrood en Ruud Hupperetz. 

 
Afgemeld:  Fer Beulen en Ed Hofstee. 
 
Opening 
Huub opent de vergadering 
 
Vaststellen / wijzigen agenda 

 
Vaststellen notulen 26 januari 2016 
De notulen worden na enkele tekstuele aanpassingen vastgesteld. 
 
José merkt op dat er geen datum voor de evaluatie Schoon Werken benoemd is. Binnen de P&C-
cyclus wordt gerapporteerd over de voortgang. Deze voortgangsrapportages zullen te zijner tijd met u 
worden gedeeld. 
 
Mededelingen/ voortgang 
 
• Meldkamer: ontwikkelingen m.b.t indeling meldtafels 
Gerard: Streefdatum om samen te wonen was 18 juni ‘16. Er was twijfel naar de haalbaarheid i.v.m. 
het leveren van software en tafels. De streefdatum is nu uitgesteld naar 1 november ‘16. Er zijn voor 
die tijd nog een aantal stappen te nemen, bijvoorbeeld overgang met  P2000 en de organisatie krijgt 
wat meer tijd om de tafelzetting te bepalen door dit uitstel. 
 
Het proces met betrekking tot de indeling meldtafels krijgt niet de schoonheidsprijs. De stuurgroep wil 
het oplossen samen met de werkgroep. De werkgroep gaat daartoe nog naar Apeldoorn en Drachten 
om te kijken naar de toepassingen. 
 
Huub: klopt het de brandweerlieden uit de werkgroep gestapt zijn?  
Gerard hoopt dat dit niet gebeurd, daar onze stem dan ook weg is. 
 
• Schoon Werken: ontwikkelingen in relatie tot krantenartikelen budgetten schoon 
werken VR en andere VR’s. 
Gerard: VRNL heeft een plan klaar liggen voor eur 4 miljoen. VRZL heeft schoon werken als 
risicoparagraaf opgenomen in de begroting. Extra kosten voor schoon werken worden in de 
meerjarenbegroting meegenomen.  Een van de kostenposten is het verbouwen van het ROC. 
 
Rob vraagt zich af of VRZL naar het AB gaat? Gerard geeft aan dat er mogelijkheden binnen onze 
eigen exploitatie zijn. Het zou wel heel erg in de papieren moeten gaan lopen, voordat dat nodig is. 
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• Sportfaciliteiten: standpunt OR 
De afspraken die volgens de OR gemaakt zijn, staan niet op papier. Dan houdt de WOR bestuurder 
zich aan de besluitvorming. 
 
Rob: Er zijn nog een aantal beroepsmensen met een piketfuncties die geen mogelijkheden hebben 
om georganiseerd te sporten, maar wel de periodieke sporttesten moeten afleggen.  
Gerard geeft aan dat de OR een voorstel mag doen. 
 
• Rapportage leegtrekken vrije instroom kazernes: standpunt OR 
Rapportage is duidelijk. Een aandachtspunt is wel dat beroeps niet meegeteld worden.  
Dit leidt tot incompleetheid door dubbele functies.  
De OR meent dat het goed zou zijn om de dubbelfuncties te inventariseren.  
Gerard geeft aan dat hij de risico’s mbt dubbelfuncties in kaart laat brengen (deadline zomerreces 
2016). 
 
• Werkkostenregeling: verdiepingsvragen namens de OR (Fer B.) 
De verdiepingsvragen zijn doorgestuurd aan Manon Weijts en de opmerkingen worden meegenomen 
in de evaluatie. Hierbij is Fer B. uitgenodigd. 
 
• Aanpassen KVT’s niet-maatgevende incidenten, algemene opmerking t.a.v. het 
ontbreken van instructies bij verplaatsingen namens de OR 
Door uitbreiding van het verzorgingsgebied kan dit leiden tot meer bijzondere objecten in het gebied. 
Hoe worden de mensen geïnstrueerd, zowel beroeps als vrijwilligers?  
Gerard neemt dit met Leon H. Op. 
 
• Uitwerking af- en ombouwplan 2015’ en de ‘Matrix materieelspreidingsplan 2015’, 
algemene opmerking t.a.v. het verplaatsen van materieel namens de OR. 
Het plan ziet er goed uit. Twee vragen: 

1. Wat gebeurt er met het aantal voertuigen dat aangehouden is? 
2. In het materieel spreidingsplan wordt geschoven met voertuigen. Daardoor ontstaat de situatie 

dat onbekende voertuigen als eerste lijn voertuig ingezet worden. Hoe wordt georganiseerd 
dat de mensen hiermee bekend gemaakt worden? Dit geldt voor zowel beroeps als vrijwillig. 

Gerard neemt dit met Leon H. op. (Deze vragen zijn volgens Gerard ook vanuit de Dialoogsessies 
gekomen) 
 
• Veiligheidsrapportage Brandweer Zuid-Limburg 2015, wat onderneemt de organisatie 
m.b.t. terugkerende opmerkingen? 
De OR geeft aan dat de rapportage dezelfde actiepunten oplevert dan een jaar geleden, bijvoorbeeld 
sportongevallen en bijna-ongevallen. Deze zijn niet gedaald sinds vorig jaar en wat onderneemt de 
organisatie om tot verbetering te komen? 
Gerard: de rapportages worden in de P&C cyclus meegenomen en daar worden actiepunten 
geformuleerd.  
De OR heeft de indruk dat er niet gecheckt wordt of de actiepunten die voorvloeien uit de rapportages 
ook afgerond worden.  
Gerard neemt dit mee. 
 
• Beleidsplan waterongevallen 2015-2018, resterende vraag m.b.t. de formatie in relatie 
tot de duikers namens de OR. 
Wat betekent het niet invullen van de 8 duikers door de post Stein, maar uit andere posten? 
Formatie van post Stein is 30, 22 plus 8 duikers. 
 
5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 
• Koude RI&E, ter instemming 
In behandeling bij de commissie VGWM. 
 
• Warme RI&E, ter instemming 
De OR wacht nog op de schriftelijke terugkoppeling van het aangepaste tijdschema. 
 
• Beleidsplan waterongevallen, ter advies 
Er zijn geen verdere vragen meer.  De OR stelt het advies op.  
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• BHV organisatie, ter instemming 
Reactie van de OR wordt aan de WOR bestuurder gestuurd. 
 
 

• Brandonderzoeker, ter info 
De OR blijft sceptisch. Wilt de organisatie nu dat de brandonderzoeker ter plaatse komt of niet? 
Gerard geeft aan dat het voorlopig vrije instroom wordt. We evalueren na een jaar, namelijk 1 maart 
2017. 
 
Actiepuntenlijst doornemen  
 
 
Rondvraag 
Roy: per 1/1 jl. is piket TD afgeschaft. 3 Weken gelden wordt de verkenningseenheid opgeroepen voor 
logistieke werkzaamheden in Maastricht. Dit kan niet de bedoeling zijn. 
Gerard neemt het met Leon H. Op. 

 
Sluiting 
 


