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Notulen Reguliere Vergadering 
 
 
Datum:   27 oktober 2015  
 
Van:   Aniek Pijls, ambtelijk secretaris OR  
 
Aanwezig:  Wim Plug, Huub Pappers,, Bart Pepels, Gerard Drenthen, Fer Beulen, Rob Drummen, 

Eric Schoonbrood, Romy Coumans, Bryan Clear, Ton Reinaerdts, Mark Hagen en 
Aniek Pijls.  

 
Afgemeld:  Ed Hofstee, Roy Molin, Wiel Blezer, John Beucken en Ruud Hupperetz. 
 
 
 
Opening  
Wim Plug is voorzitter en heet iedereen welkom 
 
Vaststellen/wijzigen agenda 
Toevoeging aan agenda:  

 Vragen n.a.v. besluit PPMO namens de WOR bestuurder 

 Ingekomen brief: aanstelling 2 FTE meldkamer 

 Collectief inroosteren ADV 2016 
 
Toelichting Léon Houben evaluatie dienstroosters 
De rooster systematiek heeft nog uitdagingen, waarop continu bijgestuurd wordt. De planning was om 
in juli ’15 een tussenevaluatie te houden en na één jaar een grote evaluatie. De tussenevaluatie is 
gezien de drukte niet gelukt.  
Vraag van Léon aan de OR-  is om de evaluatie uit te stellen naar 1

e
 kwartaal 2016 (referentiejaar 

2015). De tussenevaluatie wordt daarmee overgeslagen. De evaluatie wordt extern uitgezet, bij de 
maker van het roosterprogramma met een externe projectleider.  
 
Romy geeft aan dat de tussenevaluatie eigenlijk is toegevoegd, zodat eventuele aanpassingen in het 
rooster 2016 al opgepakt zouden kunnen worden. Léon verwacht niet veel vraagtekens uit de 
evaluatie m.b.t. de  inrichting van het rooster. Eerder zal de evaluatie opmerkingen opleveren over de 
regels hoe om te gaan met inroosteren. 
 
De OR gaat akkoord met de evaluatie in het 1

e
 kwartaal 2016. 

 
Een andere vraag namens Léon: wil namens de OR iemand participeren in de evaluatiecommissie? 
Ton Reinaerdts neemt deel. 
 
Aandachtspunt is gedragenheid borgen door brede deelname aan de evaluatie vanuit de repressie. 
Verder noemt Bryan nog als aandachtspunten: hoog ziekteverzuim binnen etmaaldienst (vanuit de 
laatste verzuimanalyse) en kpi’s uit instemming OR “werkwijze dienstroosters” (def. besluit december 
2014). 
 
Vaststellen notulen 13 oktober 2015 
De notulen worden na enkele tekstuele aanpassingen vastgesteld. 
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Mededelingen/voortgang 
Toelichting actiepunten n.a.v. cursus OR  
PvA communicatie is nog niet binnen. Deadline over 2 weken. 
Inwerkplan nieuwe leden OR is gemaakt door Romy. Zij stuurt het rond. 
Actieplannen per commissie worden verspreidt naar alle OR leden. 
 
Cursus OR 8 december (locatie Fitland) 
Start om 9:00 uur 
Training Ed Hofstee; strategisch en tactisch werken binnen de OR, met de vaardigheid onderhandelen 
13:00–14:00 uur LSD verzorgd door Romy Coumans  
Middag parallel: 

- WOR cursus, verzorgd door Romy Coumans 
- Strategische agenda 2016, verzorgd door Bryan Clear 

16.00uur afsluiten met een borrel 
 
Website OR Toelichting Huub Pappers (nieuwe OR site moet geopend worden in Chrome). 
Verwijzing naar de nieuwe site wordt nog als nieuwsitem geplaatst op intranet Brandweer Zuid-
Limburg. (Actie Huub) 
OR. link in het menu op de intranetsite van Brandweer Zuid-Limburg gaan we niet vullen, omdat de 
OR onafhankelijk de website wil behouden. 
Huub en Bryan pakken indeling archiefstukken op de G-schijf op.  
 
Ontwikkelingen Landelijke Meldkamer (adviesaanvraag d.d. 16 oktober 2015) Toelichting Bryan Clear 
Afgelopen week heeft de bijeenkomst met alle betrokken ondernemingsraden (pollitie, GGD en 
Brandweer) plaatsgevonden. Binnen alle betrokken OR-en zijn vragen bij de business case.  
De DB’s van de OR-en zijn terug gegaan naar de OR om goedkeuring te vragen om een gezamenlijk 
advies uit te bregen. In het advies komen dan alle belangen, zowel de gezamelijke als ieders aparte 
belangen. 
Vanmiddag komt werkgroep LMO  van onze OR bij elkaar met als doel een pré-advies opmaken om 
naar de andere OR-en te sturen. Daaropvolgend komen volgende week alle OR-en weer bij elkaar.  
 
Het beroep is ingetrokken bij de ondernemingskamer omdat de WOR bestuurder heeft gereageerd en 
er daarmee geen grondslag  meer is voor het beroep. We hebben ondertussen de advies aanvraag in 
ontvangst genomen en alle activiteiten m.b.t. het ‘fit’maken van het MCC zijn stilgelegd, aldus de 
WOR bestuurder. 
 
Bryan vraagt toestemming aan de OR om een gezamenlijk advies met de andere OR-en uit te 
brengen. Hier is de OR mee akkoord. Het pré-advies van OR. Bandweer Zuid-Limburg zal voordat het 
extern verstuurd wordt,  naar alle OR leden verstuurd worden. 
 
Evaluatie opstart beroeps-oefenen/terugkomdagen 1e kwartaal 2015, ter informatie 
OR wacht nog op  antwoord van de WOR bestuurder. De status wordt opgevraagd. 
 
Vacatures brandonderzoeker, ter informatie  
Verdiepingsvragen zijn gesteld en antwoorden van de WOR bestuurder zijn gekomen. Volgens Bryan 
is de belangrijkste vraag hiermee niet beantwoordt: hoe wordt de tijd gecompenseerd die door de 
verplaatsing van taken vanuit de bestaande bezetting wegvalt? En is deze rol van brandonderzoeker 
dan wel écht budgetneutraal? 
De commissie P&O neemt de antwoorden in behandeling. 
Tevens komt dit onderwerp op de agenda van de volgende OV. 
 
Evalueren verzuimanalyse (n.a.v. presentatie Daan van Lieshout) 
Aandachtspunt: een hoog ziekteverzuim bij de repressieve 24 uurs diensten. 
Signaal is dat het ziekteverzuim stijgt, volgens Ton R. 
Dit onderwerp komt op de agenda van de volgende OV. 
 
Sportfaciliteiten 
In het Sociaal Plan is opgenomen dat de OR iets te zeggen heeft over sportfaciliteiten. Het GO heeft 
dit echter aangepakt in de onderhandeling betreffende de rechtspositie vrijwilligers. 
Dit onderwerp komt op de agenda van de volgende OV. Wim heeft dit ook meegnomen naar het GO. 
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PPMO onduidelijkheid of er nog actie nodig was van de organisatie 
Deze vraag werd aan het DB gesteld namens de WOR bestuurder. De OR koppelt als volgt terug: 
Naar aanleiding van het handboek PPMO is gesproken of de stairmaster nu ook verplicht wordt bij de 
jaarlijkse taakspecifieke test niet zijnde PPMO. De OR heeft uitgesproken dat in die jaren de 
stairmaster wel mag worden aangeboden maar niet verplicht wordt gesteld.  
 
Bij de instemming PPMO is opgenomen dat nog apart instemming wordt gevraagd voor de invoering 
stairmaster.  
 
Aanstellen 2fte meldkamer naar vaste aanstelling vanuit inhuur ter informatie 
De vraag vanuit de OR wordt gesteld of daar geen boventalligen of etmaaldiensters op kunnen 
instromen? Daaropvolgend is de discussie gevoerd met als resultaat dat de aanstellingen ten goede 
komen van de medewerkers en dat vindt de OR een goede beweging. 
 
 
Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 
Mediabeleid, ter instemming  
Definitieve besluit is ontvangen 
 
Schoonwerken, ter advies  
Pré-advies is opgemaakt door cie VGWM.  
Advies wordt opgesteld als positief, mits: 

- De acties die worden voorgesteld moeten voorzien worden van een uitvoeringstermijn; 
- De benodigde financiële middelen moeten worden opgenomen in de begroting; 
- Er moet een evaluatie plaatsvinden na één jaar om te beoordelen of de uitgevoerde acties 

hebben geleid tot het gewenste resultaat 
 
Dit advies wordt verstuurd aan de WOR bestuurder.  
 
Functie medewerker planning grote voertuigen, ter advies 
Definitieve besluit is ontvangen 
 
Werktijdenregeling, ter instemming  
On hold i.v.m. uitwerken van hoofdstuk 3, beloningshoofdstuk. Ligt bij de afdeling P&O. 
 
Warme RI&E, ter instemming 
Dit onderwerp staat al lang op de agenda van de OR. 
Pre-advies cie VGWM ter bespreking: Positief advies met aandachtspunten. Discussie wordt gevoerd 
of het een positief, mits instemming moet worden of een negatieve instemming.  
Besloten wordt dat het wordt omgezet in negatief advies, gezien de onrealistisch tijdsplanning.  
Het advies wordt door  DB opgemaakt en rondgestuurd binnen de OR. 
 
Beleidsplan waterongevallen 2015-2018, ter advies 
Dit onderwerp staat al lang op de agenda van de OR. 
Pré advies van cie VGWM is opgemaakt: Er zijn door de WOR bestuurder toezeggingen gedaan dat 
vóór 1 oktober de invulling van de duikcoördinator bekend zou zijn. Dit is nog niet terug gekomen bij 
de OR.  
Het advies wordt door DB opgesteld en komt ter bespreking in volgende OV. 
 
Evaluatie materieel spreidingsplan 2015, ter advies 
Definitief besluit is ontvangen 
 
Collectief inroosteren ADV 2016 
Positieve instemming wordt opgesteld en komt ter agenda van de volgende OV. 
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Actiepuntenlijst doornemen  
 
Rondvraag 
Rob Drummen geeft aan dat volgens de tariefregeling rekeningen uitgeschreven dienen te worden 
wanneer we diensten verlenen. Er komen een aantal signalen dat de rekeningen niet geschreven 
worden vanuit de repressie. Tevens signalen dat rekeningen niet geind worden. Fer weerlegt dit. 
Na discussie wordt besloten dat we vooralsnog dit punt niet meenemen naar de OV. 
 
Bryan geeft aan dat er een brief naar de WOR bestuurder wordt verstuurd m.b.t. LMO. Deze brief is 
n.a.v. het intrekken van het beroep bij de ondernemingskamer en dat de OR een adviestermijn van 6 
weken wil hanteren (streefdatum 27 november). 
 
Gerard  Drenthen heeft een vraag over het beloningshoofdstuk mbt structurele uitloop. Blijft deze nu 
toch gehandhaafd, zoals op intranet is te lezen? MT heeft besloten dat mensen die in dienst waren 
voor 1-1-2016 hun uitzicht op de structurele uitloop behouden. 
 
Kernwaarden OR   
 
Sluiting 
 


