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Notulen Reguliere Vergadering 
 
 
Datum:   29 september 2015  
 
Van:   Aniek Pijls, ambtelijk secretaris OR  
 
Aanwezig:  Wim Plug, Ruud Hupperetz, Bart Pepels, Gerard Drenthen, Huub Pappers, Fer 

Beulen, Aniek Pijls, Roy Molin, Rob Drummen, Eric Schoonbrood en Romy Coumans. 
 
Afwezig:  Bryan Clear, Ed Hofstee, Ton Reinaerdts, Wiel Blezer, Bryan Clear, John Beucken, 

Mark Hagen, Gerard Drenthen en Ed Hofstee. 
 

1. Opening  
 

2. Vaststellen / wijzigen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld 

 
3. Vaststellen notulen 15 september 2015 

De notulen zullen na tekstuele aanpassingen vastgesteld worden om op de website van de 
OR te publiceren 

 
4 Mededelingen/ voortgang 

• Brief van de WOR bestuurder betreffende de uitvraag agressie en geweld wordt opnieuw 
verstuurd, omdat bestand niet te openen is. 

 

• Stand van zaken actiepunten n.a.v. cursus OR  
De stand van zaken van alle commissies wordt besproken. De actiepuntenlijst 
“terugkoppeling cursus OR 11 juni 2015” zal aangevuld worden met en wordt met de 
notulen van deze vergadering meegestuurd. Agendapunt voor de volgende RV. 
 

• Ontwikkelingen Landelijke Meldkamer Business Case ontvangen 
We hebben de Business Case voorlopend op de adviesaanvraag ontvangen. 5 Oktober 
wordt de Business case in het MT behandeld, waarna we de adviesaanvraag zullen 
ontvangen.  6 Oktober komt werkgroep LMO bij elkaar.  
Henk Vanderlijde (kwartiermaker LMO) wordt uitgenodigd voor de extra OV op 9 oktober. 
 

• Nieuwe beloningshoofdstuk Stavaza 
Nog geen uitspraken bekend van het LOGA m.b.t. eventuele uitzonderingen artikelen 
brandweerpersoneel.  
Een aantal voorstellen zijn gedaan naar het MT wat betreft lokale regelingen, die vóór 1 
januari 2016 ingezet moeten worden om zodoende recht te behouden. Deze gaan onder 
andere over het perspectief op structurele uitloop, BOT vergoeding, ORT kazernechefs en 
nog enkele andere zaken. Het voorstel wordt maandag 5 oktober behandeld in het MT. 

 

• Schoon werken Stavaza 
Commissie VGWM pakt dit op. 
 

• Veiligheidsrapportage 1e helft 2015 feedback naar inhoudsdeskundige gegeven  
Respons van inhoudsdeskundige (Ger Kitzen) was dat hij graag voorafgaand aan de 
volgende evaluatie wil sparren met de OR. Commissie VGWM neemt dit op zich. 
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• Evaluatie opstart beroeps-oefenen/terugkomdagen 1e kwartaal 2015  
commissie P&O heeft een pré advies opgesteld: er worden enkele tips meegegeven 
betreffende verouderde materialen, lesbrieven veel te krap in tijd, niet duidelijk wie wat 
moet oefenen. 
 

• Vacatures brandonderzoeker ter informatie  
Bart geeft aan dat de werkdruk nu al groot is en dat de brandonderzoeker een taak is 
waarvoor iemand vrijgemaakt moet worden binnen de functie.  
De OR heeft behoefte aan meer informatie omtrent dit onderwerp. Achterliggende stukken 
worden opgevraagd bij de WOR bestuurder. 
Een vraag die de OR op voorhand al heeft is waarom dit niet als hard piket wordt 
aangemerkt. Zacht piket blijkt niet te werken, zo hebben we geleerd van het verleden. 
Een andere vraag die naar voren komt is hoe zich brandonderzoek verhoudt tot juridisch 
of forensisch onderzoek. 
Commissie P&O neemt het onderwerp op. 
 

• Bijeenkomst LOOV Bart en Aniek aangemeld  
Wim meldt zich ook aan. 
 

• Rapportage monitor Sociaal Plan (SP)Ter informatie 
Geen op- of aanmerkingen op. 
Eerste afspraak over monitor SP is geweest. Verdiepingsslag wordt komende maand 
gemaakt.  
Aanvullende sportfaciliteiten was een onderdeel van het SP. Dit is door het GO uit 
onderhandeld, maar had de OR daar niet iets over te zeggen?  

 
 

 
 

5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 

• Aanbesteding Arbodienst extra overlegvergadering 9 oktober 2015, instemmingsverzoek 

• Mediabeleid ter instemming, OR wacht op definitief besluit 

• Schoon werken adviesaanvraag, commissie VGWM 

• Functie medewerker planning grote voertuigen wachten op definitief besluit  

• Monitor ATW jan-juni ‘15 instemming verzonden, wachten op definitief besluit  

• Werktijdenregeling ter instemming, commissie P&O maakt verdiepingsvragen  

• Warme RI&E ter instemming, ligt bij commissie VGWM 
Wachten momenteel op antwoord voor invulling van de duik coördinator 

• Beleidsplan waterongevallen 2015-2018, ter advies, ligt bij commissie VGWM pre advies 
Eveneens invulling duik coördinator  van belang 

• Evaluatie materieel spreidingsplan 2015, ter advies, ligt bij commissie P&O  
pre advies is opgemaakt en wordt verstuurd aan de WOR bestuurder. 

 
 

6. Actiepuntenlijst doornemen  
Wordt ter voorbereiding op volgende RV doorgestuurd 

 
7.   Rondvraag 
 
8.  Kernwaarden OR   
 
9.    Sluiting 


