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Notulen Reguliere Vergadering 
 
 
Van:   Ton Reinaerdts, plaatsvervangend secretaris  
 
Aanwezig:  Huub Pappers (voorzitter), Wiel Blezer,  Mark Hagen, Wim Plug, Ruud Hupperetz, Ton 

Reinaerdts, Rob Drummen, Bryan Clear, Roy Molin, Fer Beulen, Aniek Pijls, Gerard 
Drenthen. 

Afgemeld:  Ed Hofstee, John Beuken, Bart Pepels, Eric Schoonbrood. 

 
Datum: 19 april 2016 
Tijd:  10:00 uur t/m 12:00 uur 
Locatie: Vergaderzaal Middenweg 
 
 

1. Opening  
 

2. Vaststellen / wijzigen agenda 
 

3. Vaststellen notulen  12 april 2016 
Onder dank vastgesteld op twee tekstuele wijzigingen na. 

 
4. Mededelingen/ voortgang 

• Presentatie Schoonwerken door Marcel Eussen; 
 
Switch van Schoon Werken naar Schoner Werken. 
De financiële consequenties zijn reeds geborgd middels reserveringen in de 
begroting. 
Er worden diverse pilots opgestart (kazerne Maastricht Noord, kazerne Heerlen en 
het ROC). Dit betekent dat er zaken bekeken en geëvalueerd worden, alvorens 
beslissingen genomen worden die vergaande organisatorische en financiële 
consequenties hebben. De financiële consequenties op de lange termijn blijken nu 
nog lastig in te schatten. 
 
Een van de pilots is het ROC. Het ROC wordt als voorbeeld gesteld “ School als 
voorbeeld” en geeft de meeste spin off naar de rest van de organisatie. 
Op basis van de output uit de pilots wordt een stappenplan opgesteld.. 
 
Op korte termijn vergen de pilots echter begrip en flexibiliteit om te komen tot een 
structurele oplossing: “meten is weten”. 
 

• Toelichting Leon Houben inzake vaker gestelde vragen m.b.t. Basiszorg; 
De organisatie heeft voorgesteld  dat Leon op aanvraag tekst en uitleg komt geven bij 
aanvang van de OV. Vandaag sluit hij aan bij de RV, gezien de tijdsdruk op het 
onderwerp afbouw vrijwilligers kazerne Middenweg. 
 

  



 

Pagina 2 van 3 

 
Secretariaat: Zürichstraat 10 - 6135LP Sittard - tel.: 088-4507205 e-mail: or@brwzl.nl 

Aanpassen KVT ;  
De KVT Kazerne Middenweg is aangepast wat betreft maatgevende en niet-
maatgevende incidenten. Bij maatgevende incidenten rukte kazerne Middenweg 
reeds uit. Hier zijn de niet- maatgevende incidenten nu aan toegepast. Als voorbeeld 
wordt De Geerhorst aangedragen  Door de OR wordt gevraagd om aandacht voor 
risico objecten en hier aan de voorkant zorgvuldiger mee om te gaan. 
 
Middenweg afbouw vrijwilligers;  
Zorgvuldigheid voor de betrokken mensen heeft de aandacht . Er vinden nu 
individuele gesprekken plaats om te inventariseren wat de mensen zelf willen. Erkent 
wordt dat het communicatie traject aan de voorkant niet netjes is verlopen en voor 
verbetering vatbaar is. 
 
Medewerkers operationele voorbereiding; 
Dit wordt door WOR bestuurder opgepakt en er komt een terugkoppeling. Leon geeft 
aan dat het probleem wordt erkend er wordt gekeken naar oplossingen. Echter met 
enige zorgvuldigheid omdat partijen afhankelijk zijn van de dienstverlening en 
anderzijds het product.  
 
BHV vergoeding:  
Uitgangspunt blijft dat alles onder reguliere werktijd valt.  Kan dit niet, dan gelden de 
reguliere arbeidsvoorwaarden. 

 

• follow up cursus OR 
Oplegnotitie voor de nieuwe cie Artikel 24 
Er is nog onvoldoende gevoel bij wat nou uiteindelijk verwacht wordt van de 
commissie. Dit kan verder opgepakt worden door de commissieleden.  
Bryan geeft aan dat het verschil gemaakt moet worden dat op hoofdlijnen zaken in 
artikel 24 vergadering besproken worden en vervolgens komen de onderwerp op 
inhoud terug bij de bestaande commissies.  
Uitvraag leden voor de cie Artikel 24 (één gegadigde per commissie). 
 

• Implementatie Service Centra, ter informatie 
Cie P&O; SC zijn bezig met doorontwikkeling. Het is niet duidelijk wat er is  
afgesproken m.b.t. financiële en personele borging. Daarnaast dienen we oplettend 
te zijn over alle Advies en/of Instemmingsplichtig zaken die voortvloeien uit de 
doorontwikkeling. zijn. 
Er wordt een pré-advies geformuleerd door de cie P&O. 
 

• Aanwijzing brandweerchauffeurs, ter informatie 
Cie P&O ;Verduidelijking van de aanwijzing wordt toegejuicht. Er zijn geen verdere 
vragen en/of opmerkingen over dit agendapunt. 
 

• Jaarverslag vertrouwenspersoon, ter informatie 
Cie P&O; Goed verslag; aandacht voor het gegeven dat er wel steeds vaker gebruik 
van wordt gemaakt. 
Hoe zit het met ons integriteitsbeleid? Kunnen we de eed afleggen zonder 
integriteitsbeleid? 
De dialoogsessies blijven nog steeds een hekel punt. Dit is zorgelijk, medewerkers 
worden hierop afgerekend. 
Wat willen we ermee doen als OR? 
Stoppen: ||||||||| 
Doorgaan: || 
De voorzitter gaat in gesprek met WOR bestuurder over het de audits.  
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5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 

• Koude RI&E, ter instemming 
DB maakt advies op 

 

• Warme RI&E, ter instemming 
De OR wacht op de uitwerkingen n.a.v. afspraak met arbo coördinator. 

 

• Beleidsplan waterongevallen 2015-2018, ter advies 
DB maakt advies op. 

 

• Wijziging functie applicatiebeheerder, ter advies 
Cie P&O maakt pré-advies op 
 

• Introductieprogramma aanstellingskeuringen, ter instemming 
DB maakt advies op. 

 

• Aanpassen KVT’s, ter info 
De OR stuurt haar verdiepingsvragen toe aan de WOR bestuurder n.a.v. OV 12/4 

 

• Aanpassen materieel spreidingsplan, ter info 
De OR stuurt haar verdiepingsvragen toe aan de WOR bestuurder n.a.v. OV 12/4 

 
6. Rondje commissies 
 
7.   Actiepuntenlijst doornemen  
 
8. Rondvraag 

Bryan: PSA en werknemerstevredenheidsonderzoek, wat gaan we er mee doen? 
 
Rob: valt op dat er heel veel pilots en projecten etc. opgestart worden. Dit baart 
zorgen. 
 
Roy: als er sprekers in de vergadering komen, denk aan de reguliere vergadertijden. 
 
Wiel: wat is de stand van zaken inzake mappen structuur documenten beheer? 

 
9. Kernwaarden OR  

Deze zijn gehanteerd en opgevolgd. 
 
10. Sluiting  
De voorzitter bedankt eenieder voor zijn/haar inbreng. 


