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Notulen Reguliere Vergadering 
 
 
Datum:   15 september 2015  
 
Van:   Aniek Pijls, ambtelijk secretaris OR  
 
Aanwezig:  Wim Plug, Wiel Blezer, Ruud Hupperetz, Bart Pepels, John Beucken, Gerard 

Drenthen, Mark Hagen, Huub Pappers en Aniek Pijls 
 
Afwezig:  Bryan Clear, Eric Schoonbrood, Fer beulen, Roy Molin, Rob Drummen, Romy 

Coumans, Ed Hofstee en Ton Reinaerdts  
 

 
1. Opening  

Wiel Blezer wordt als nieuwe OR lid welkom geheten. Wiel is in vrijwillige brandweerdienst bij kazerne 
Margraten.  

 
2. Vaststellen / wijzigen agenda 

Een extra overlegvergadering vindt plaats op 9 oktober 10.30u -12.30u met als onderwerpen LMO en 
aanbesteding arbodienst. 
 

3. Vaststellen notulen  4 augustus 2015 
Notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

4. Mededelingen/ voortgang 

• Structuur DB van de OR 
Wim Plug neemt de plaats als voorzitter over van Bryan bij de reguliere vergaderingen. De overleg 
vergaderingen zit Bryan voor. 

 

• Ontwikkelingen Landelijke Meldkamer Organisatie 
10 September jl. heeft de stuurgroep Meldkamer Limburg ingestemd met het business plan 
Meldkamer Limburg. Daarmee is sprake van een voorgenomen besluit. De business case wordt 
komende week bij de OR aangeboden. Op korte termijn dient de werkgroep LMO van de OR dit op te 
pakken. De Stuurgroep streeft ernaar om het besluitvormingstraject in het overleg van 12 november 
2015 af te ronden. 
 

• Aanbesteding arbodienst  
De offertes zijn besproken, waaruit een partij is gekomen die  ter instemming wordt aangeboden aan 
de OR.  
Bart wil de opmerking vanuit de huidige keuringsarts aan de OR meegeven, dat de keuringsarts 
behoefte heeft aan meer afstemming tussen keuringsarts en testleiders. De werkwijze van de 
testleider ligt niet altijd op één lijn met collega’s. 
 
9 Oktober bespreken we het voorgenomen besluit in de extra OV.  

 

• PPMO ingekomen stukken Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers d.d. 20 juli ’15 
Brief is rondgestuurd aan de OR leden. Er zijn geen opmerkingen op deze brief. 
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• Schoon werken (uitspraak RBC) 
De Raad van Brandweercommandanten heeft een uitspraak gedaan dat er in Nederland geen 
onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico’s voor brandweerpersoneel en daardoor geen 100% 
bewijs ligt voor de relatie. Het DB van de OR heeft deze uitspraak met Gerard v Klaveren besproken 
en hij zal hier in de OV op terug komen.  
 
Tevens verzorgt Léon Houben en Wim Plug een toelichting op de memo oplossingsrichting Schoon 
Werken in de OV. 

 

• Nieuwe beloningshoofdstuk (StavaZa) 
Inmiddels is bekend dat het nieuwe beloningshoofdstuk van toepassing zal zijn op het 
brandweerpersoneel. Echter, enkele paragrafen dienen nog vastgesteld te worden en daarmee is de 
definitieve uitwerking voor brandweerpersoneel nog niet voorhanden.  

 

• Veiligheidsrapportage 1
e
 helft 2015 ter informatie 

Commissie VGWM koppelt terug naar de OR, de effecten van (bijna) ongevallen in het kader van 
lerende organisatie uit te dragen. Hier is verbetering mogelijk. De commissie geeft ook aan dat de 
verbeter voorstellen die gemaakt zijn aan de hand van de vorige veiligheidsrapportage door de 
organisatie opgepakt zijn.  
De commissie VGWM stelt een concept-reactie naar de medewerker ARBO en veiligheid op, met een 
aantal verbeter- voorstellen. 
 

• Beleidskader operationele informatievoorziening ter informatie 
Geen op- of aanmerkingen. 

 

• Evaluatie opstart beroeps-oefenen/terugkomdagen 1
e
 kwartaal 2015 ter informatie 

Huub geeft aan dat de materialen waarmee gewerkt wordt bij het oefenen sterk verouderd zijn. 
Hierdoor sluit dit niet aan op de werkelijke situatie. Investering in oefenmaterialen is volgens Huub 
gewenst.  Het verbaast de commissie P&O dat niet meer kritische punten naar voren zijn gekomen uit 
de evaluatie. Volgende evaluatie levert hopelijk meer kritische punten op.  
Commissie P&O stellen een concept reactie naar de WOR bestuurder op. 
 

• PPMO  
De inspectie SZW heeft de stillegging van de stairmaster opgeheven. Aangezien er een wijziging 
plaatsvindt m.b.t. de stairmaster wordt dit ter goedkeuring aan de brandweerkamer voorgelegd. De 
herinvoering zal plaatsvinden na instemming van de OR. 
De OR stelt voor om in de instemming mee te  nemen  om in de “niet-PPMO jaren”, de keuze vrij te 
laten om de Stairmaster te doen als onderdeel van de jaarlijkse fysieke test.  
 
Wiel geeft aan dat de stairmaster fysiek veel zwaarder is dan de vervangende fietstest en vraagt zich 
daarom af of er geen arts bij aanwezig dient te zijn? Bart geeft aan dat er landelijk richtlijnen zijn m.b.t. 
PPMO en de OR heeft daar geen medezeggenschap in. Bovendien is een hartfilmpje maken tijdens 
de stairmaster in tegenstelling tot bij de fietstest technisch onmogelijk. 
 

 
5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingsverzoeken 

• Aanbesteding arbodienst, ter instemming 
Reeds besproken. 
 

• Mediabeleid, ter instemming,  
OR wacht op definitief besluit. 
 
 

• Functie medewerker planning grote voertuigen ter advies 
Concept advies is reeds verstuurd aan de OR- leden en is akkoord om te versturen naar de WOR 
bestuurder, na bespreking in de OV. 
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• Monitor ATW jan-juni ‘15 ter instemming 
Huub merkt op dat de daadwerkelijke overtredingen steeds moeilijker naar voren komen uit de monitor 
ATW. In AG5 is er een nauwkeuriger beeld mogelijk. Advies van de werkgroep monitor ATW is om de 
meldingen vanuit AG5 ook in de monitor ATW mee te nemen.  
We leggen deze vraag voor aan de WOR bestuurder in de OV. 
 
 

• Werktijdenregeling ter instemming 
Terugkoppeling vanuit commissie P&O: in artikel 6 wordt gesproken over bedrijfstijd en bloktijd. Een 
gevolg zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat een medewerker niet voor 16u van zijn werk weg zou kunnen 
gaan, wanneer hij eerder start. Tevens is er een vraag over het artikel van piketfuncties. Hoe is dit 
geregeld voor vrijwilligers?  
De commissie stelt verdiepingsvragen op. 
 

• Warme RI&E ter instemming 
Ligt bij de commissie VGWM. De opmerking wordt al geplaatst dat de planning voor opleidingen 2

e
 

helft 2015 niet haalbaar is. 
 
 

• Beleidsplan waterongevallen 2015-2018 ter advies 
Enkele opmerkingen: 

a. Bart geeft aan dat de duik coördinator ontbreekt in het plan, terwijl er een toezegging van de 
WOR bestuurder is, dat de invulling voor 1 oktober 2015 bekend zou zijn. Huub geeft aan dat 
hij het onverantwoord vindt dat er momenteel geen coördinator is. 

b. Wat betekent dit beleidsplan voor de formatieplaatsen?  
c. In het beleidsplan is opgenomen dat d.m.v. de boot, een oppervlakteredding een grijpredding 

wordt. Dit wordt niet geoefend bij de “niet-geoefende duikteams”.  
d. Landelijk is er een brandweeropleiding schipper en opstapper voor bepaalde boten. Is dit 

meegenomen in dit plan?  
De commissie VGWM pakt dit verder op. 
 
 

• Evaluatie materieel spreidingsplan 2015 ter advies 
De commissie P&O maakt een pré-advies op. 
 

6.    Actiepuntenlijst doornemen  
 
7.   Rondvraag 
Bart Pepels: Opkomst bij vergaderingen is met 9 personen erg laag. 
Wiel Blezer: Wiel sluit in de commissie communicatie aan.  
 
 
8.  Kernwaarden OR   
 
9.    Sluiting 


