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Notulen Reguliere Vergadering 
 
 
Datum:   13 oktober 2015  
 
Van:   Romy Coumans, ambtelijk secretaris OR  
 
Aanwezig:  Wim Plug, Ruud Hupperetz, Gerard Drenthen, Fer Beulen, Aniek Pijls, Roy Molin, Rob 

Drummen, Eric Schoonbrood, Romy Coumans, Bryan Clear, Ed Hofstee, Ton 
Reinaerdts, Wiel Blezer, John Beucken en Mark Hagen.  

 
Afgemeld:  Bart Pepels en Huub Pappers. 
 
Opening  
Wim Plug is voorzitter en heet iedereen welkom.  
 
Vaststellen / wijzigen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
Wim geeft aan wel enkele extra mededelingen te hebben.  
 
Vaststellen notulen 29 september 2015 
De notulen zullen na tekstuele aanpassingen vastgesteld worden waarna ze om op de website van de 
OR gepubliceerd worden. 

 
Mededelingen/ voortgang 
Stand van zaken actiepunten n.a.v. cursus OR  
Het verzoek aan alle commissies en ook aan het DB zelf om het plan van aanpak aan te leveren. Dan 
zullen alle stukken naar de OR leden toegezonden worden, zodat het de volgende vergadering 
inhoudelijk besproken kan worden. Hier zal dan ook tijd voor uitgetrokken worden.  
 
Website OR 
Aan Huub Pappers zal gevraagd worden wat de stand van zaken is. 
Tevens de vraag aan de commissie communicatie om te overleggen wie de website structureel gaat 
vullen met nieuwe informatie.  
 
Eindejaarscursus OR 
Er zal dit jaar nog 1 cursusdag georganiseerd worden. Over de datum en het programma zal op een 
later tijdstip gecommuniceerd worden.  
 
Ontwikkelingen Landelijke Meldkamer 
21 oktober as is er een overleg gepland tussen de DB’s van VR Limburg Noord, GGD Zuid-Limburg 
en politie. Intentie is om te spreken over de te volgen koers rondom de business case en wat we voor 
elkaar kunnen betekenen om wellicht samen in een procedure op te trekken. 
 
In de overlegvergadering van afgelopen vrijdag is uitgebreid gesproken over de business case en de 
openstaande vragen. Daarnaast heeft Mariëlle Dreesen een toelichting over de financiën gegeven.  
 
Bryan vraagt de OR hoe verder in dit proces. Afgelopen vrijdag is geconstateerd dat er in de business 
case geschreven staat dat er opdracht gegeven is  om het gebouw MCC ‘fit’ te gaan maken om te 
kunnen gaan samenwonen. Dit is niet conform afspraak met de OR, waarbij duidelijk is afgesproken 
dat er eerst aan de OR advies over de business case gevraagd wordt voordat er geïmplementeerd 
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wordt. Dit is nu niet gebeurd. Bryan geeft aan dat de OR hier een procedure voor kan opstarten.  
Bryan geeft aan dat er middels de ‘salami tactiek’ zaken al geregeld worden zonder dat de OR hierin 
meegenomen wordt. Volgens hem kan de OR nu een statement afgeven door hier niet zomaar mee 
akkoord te gaan. De OR moet in positie komen om ervoor te zorgen dat alle zaken rondom de 
vorming van het LMO niet voor de OR wegglippen.   
Romy legt vanuit haar adviesfunctie uit waar tegen de OR een procedure gaat aanspannen. Dit is 
alleen tegen het feit dat de organisatie al gestart is met het ‘fit’ maken van de meldkamer. De OR gaat 
hier dan een procedure tegen starten dat dit stop gelegd wordt. Deze procedure zorgt er dan niet voor 
dat er over de inhoud van de meldkamer gesproken gaat worden. Dit is een ander traject.  
De OR kan naar de Ondernemingskamer voor 17 oktober as. daarna is dit moment juridisch 
gepasseerd.  
De OR discussieert hierover en komt dan unaniem middels stemming tot de conclusie om een 
procedure op te starten. 
Het DB zal de voorbereidingen treffen (brief naar WOR bestuurder en gesprek advocaat om 
verzoekschrift in te dienen). De OR zal op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. 
 
Nieuwe beloningshoofdstuk  
De gesprekken met alle medewerkers zijn in november gepland. Hier krijgt iedereen dan persoonlijk 
een toelichting over wat er voor hun individueel gaat veranderen.  
 
Daarnaast heeft de brandweerkamer uitspraak gedaan. Alle informatie is terug te vinden op de 
website van de VNG.  
 
Evaluatie opstart beroeps-oefenen/terugkomdagen 1e kwartaal 2015  
De OR wacht op de antwoorden op de gestelde vragen. 
 
Vacatures brandonderzoeker  
De commissie P&O heeft verdiepingsvragen opgesteld. De aanvullende informatie is al verzonden 
naar de OR leden. 
Gezien het feit dat de vacature al loopt zal de OR deze week de verdiepingsvragen uitzetten. 
Na beantwoording van de vragen zal de OR bekijken of dit wel alleen ter informatie is of dat het 
wellicht adviesplichtig is conform WOR.  
Bryan geeft de volgende punten aan die ook in de vragen moeten worden meegenomen: 

- Verkapte fte; 
- Het is een opeenstapeling van taken, de werkdruk is al hoog bij het personeel; 
- De sollicitanten worden in een onmogelijke positie gebracht.  

 
Verzuimanalyse 
Daan van Lieshout komt een presentatie geven over de verzuimanalyse. 
Deze presentatie is al door de OR- leden voorafgaand per e-mail ontvangen. 
Tijdens de volgende RV zal dit onderwerp op de agenda van de OR komen om te bespreken of er 
wellicht vervolgvragen aan de WOR bestuurder gesteld moeten worden. 

 
Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken 
Aanbesteding Arbodienst  
OR is akkoord. DB maakt de instemming, deze zal vandaag verzonden worden. 
 
Mediabeleid  
De OR wacht op het definitieve  besluit. 

 
Schoon werken  
Het pre advies is gedeeld in de OR.  
Bryan geeft de volgende aanvullingen op het pre advies: 

- Er dient een evaluatiemoment te komen; 
- Er dient een actieplan met tijdspad opgenomen te worden; 
- Zijn de financiële middelen opgenomen als investering?  

De commissie vult het pre advies aan. Daarna wordt dit verzonden.  
 
Functie medewerker planning grote voertuigen  
De OR wacht op het definitieve  besluit. 
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Monitor ATW jan-juni ‘15  
De OR wacht op het definitieve  besluit. 
 
Werktijdenregeling  
De eerste vragen van de commissie zijn door Romy beantwoord. De commissie heeft nog enkele 
andere vragen die beantwoord worden in de vergadering. 
 
Gezien het feit dat enkele zaken door P&O nog aangepast moeten worden zal de OR de instemming 
afgeven als dit is gebeurd. Romy sluit dit met P&O kort. 
 
Enkele GO punten die Wim Plug mee zal nemen naar het GO zijn: 

- Samenspel der taken dient beoordeeld te worden. Het merendeel van deze taken bepaald de 
hoogte van de schaal. 

- Piketfuncties waardering.  
 
 
Warme RI&E  
De commissie VGWM is bezig met een pre advies. Dit wordt nog verder aangevuld met de reeds 
gemaakte afspraken rondom de duik coördinator. Hierna kan dit advies verzonden worden.  
 
 
Beleidsplan waterongevallen 2015-2018 
Ook voor dit onderwerp stelt de commissie VGWM verdiepingsvragen. Deze worden door de 
commissie opgesteld en daarna naar het DB verzonden ter afhandeling. 
 
Evaluatie materieel spreidingsplan 2015 
De OR wacht op het definitieve  besluit. 

 
Actiepuntenlijst doornemen  
Geen opmerkingen over de actielijst.  

 
Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  

 
Kernwaarden OR   
De OR is unaniem van mening dat de kernwaarden nageleefd zijn.  
 
Sluiting 
Wim bedankt eenieder voor zijn/ haar inbreng. 


