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Notulen ondernemingsraad vergadering 
Datum:  3 oktober 2017 

Aanwezig:  Huub Pappers (voorzitter), John Beucken (secretaris), Wim Plug, Paul Hansen, Wim 

Meessen, Michiel Franssen, Roy Molin, Michel Vankan, Donald Berghs, Ton Borm, 

Dirk Kelleter, Frans van der Weerden, en Aniek Pijls (notulist). 

Afwezig:  Ron de Haas, Eric van Hoef en Bart Pepels. 

 

1. Opening 

2. Vaststellen / wijzigen agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

3. Vaststellen notulen vergadering 19 september 2017 

Notulen zijn met een tekstuele wijziging akkoord voor de OR. De notulen worden aan de WOR-

bestuurder op het onderwerp “afspraken en regels roosters vanaf 2018” voorgelegd, waarna deze 

pas vastgesteld kunnen worden. 

Vraag n.a.v. notulen: zijn er nadere afspraken gemaakt met betrekking tot het veranderen van het 

vergadertijdstip van de OR vergaderingen? De OR heeft tijdens de cursus afgesproken dat 

“genodigden” niet eerder dan 9.00uur worden ingepland, omdat er dan gelegenheid is voor de OR 

om zaken binnen de OR op voorhand te bespreken (tussen 8.00u en 9.00u). 

4. Mededelingen/ voortgang 

• Meldkamer Limburg, stand van zaken naar aanleiding van overleg met projectleider Marijn 

Emonds op 21 september jl. 

7 November komt de teamleider meldkamer een toelichting aan de OR geven over de stand van 

zaken van het project en het rooster 2018 van de meldkamer. Op 21 november worden de roosters 

2018 en onderbouwing in de OV besproken, mits de OR ook op voorhand in positie is gebracht 

middels een instemmingsaanvraag. 

Er ontstaat een discussie in de OR waarom het rooster 2018 al naar de OR komt, terwijl het totale 

pakket niet bekend is? We hebben het Plan van Aanpak (hierna: PvA) en uitwerking van het PvA 

nodig, voordat er een advies gegeven kan worden, wordt gesteld. De OR heeft in de afgelopen 

periode gezien dat er steeds meer samen gewerkt wordt, zonder dat het plan compleet is. We 

hebben afspraken gemaakt in het verleden dat er een plan kwam voor de mensen van de 

meldkamer. Door de roosters apart aan te bieden wordt er wederom afgepeld. 
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Het project wordt aangevlogen in een 2 traps raket. De organisatie moet wat regelen voor 2018. Er 

komt een PvA, maar daar is tijd voor nodig. In het gesprek dat een afvaardiging van de OR heeft  

gevoerd, hebben zij gevraagd om het rooster voor 2018. Dit met de bedoeling om de mensen in de 

meldkamer te helpen en duidelijkheid te verschaffen voor 2018. 

Daarnaast is er op de meldkamer een afspraak geweest met een leverancier van de 

roosterprogramma. Dit wordt niet meegenomen in het rooster 2018 dat naar de OR komt, omdat 

deze investering aanbesteed moet worden. Opgemerkt wordt dat een wijziging van 

roostersystematiek adviesplichtig is. 

Afgesproken wordt dat de OR akkoord is met het proces dat ze eerst de roosters krijgt voor 2018, 

alvorens het PvA en uitwerking PvA naar de OR komt. 

• Regeling roosters en afspraken vanaf 2018 –stand van zaken- Vaststellen wat de inhoud 

wordt van de juridische toets  

De brief juridische toets wordt doorgenomen en aangepast. 

Afspraak van de jurist is maandag 9/10 om 9.30uur. Er wordt nog een rondvraag gedaan wie meegaat 

(Ron de Haas, Balty Kerkhofs, Eric van Hoef?). 

• PPMO; 

1. stand van zaken naar aanleiding van afspraak die cie VGWM plant met Jos Dijk over 

openstaande vragen; 

2. Antwoorden op vragen jaarrapportage PPMO 2016 

Afspraak is nog niet gepland. Agendapunt wordt door geschoven naar de volgende vergadering. 

• herinrichting veiligheidsregio –stand van zaken- werkgroep is ingericht tijdens de cursus, 

bestaande uit Huub Pappers, Wim Plug, Ton Borm en Bart Pepels. 

De werkgroep bereidt de vragen voor die aan de WOR bestuurder gesteld worden. 

Voorafgaand aan het advies van de OR, heeft de WOR bestuurder toestemming gevraagd voor het 

werven van de teamleider. Kan de OR hiermee akkoord gaan? Aangehaald wordt dat de mensen in 

het MCC behoefte hebben aan duidelijkheid.  

De OR is zich ervan bewust dat er afgeweken wordt van het Werving & Selectiebeleid, omdat in- en 

extern geworven wordt. De OR geeft toestemming voor de start van de werving. 

Gesprekken met de betrokken medewerkers vinden nu plaats. De werkgroep van de OR gaat de 

betrokken achterban raadplegen.  
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• actualiseren RIE Duiken en zelfscan -ter info - 

Geen op- of aanmerkingen. Dit onderwerp kan van de agenda af. 

 

• Veiligheidsrapportage eerste helft 2017 -ter info- Cie VGWM pakt dit op en koppelt terug 

naar de OR.  

Dit is nog niet opgepakt. Agendapunt schuift door naar de volgende vergadering. 

 

• Navigatiesysteem CityGis –ter info- 

Er wordt een brief naar de WOR bestuurder verstuurd, met het verzoek om wanneer er een 

definitieve keuze gemaakt wordt voor een navigatiesysteem, dit onderwerp middels een 

adviesaanvraag te ontvangen. De OR draagt daarom in de brief aan om een OR afvaardiging in de 

projectgroep te laten deelnemen (Paul Hansen stelt zich beschikbaar). 

 

• Inzetten instructeurs in relatie tot ATW/ATB –standpunt bepalen OR-  Ingebracht punt in 

laatste vergadering door Paul Hansen 

Instructeurs worden in het ROC ingezet, maar hierbij wordt niet gemonitord op de ATW. 

Instructeurswerkzaamheden wordt ook niet registreerd in AG5. Ook blijkt er verschil te zijn tussen 

instructeurs of ze wel/niet uit gepland worden middels verlof.  

Zou dit niet ingericht kunnen worden, zodat de organisatie wel kan voldoen aan wet- en regelgeving? 

Dit onderwerp wordt op de agenda voor de eerstvolgende overlegvergadering geplaatst.  

 

• Artikel 24 overleg –voorbereiden voor het overleg op 24 oktober- Wie sluit aan bij het DB? 

Voorbereiden van 24 oktober a.s. wordt opgepakt door het DB van de OR. Op woensdagavond 11 

oktober om 19.00uur wordt een overleg in kazerne Brunssum gepland, zodat een aantal OR-leden 

kunnen aansluiten. 

 

5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken 

• RI&E en plan van aanpak variabele voertuigbezetting –ter instemming- 

Verdiepingsvragen zijn verstuurd. De OR wacht op antwoord. 

 

• Koude RI&E kazerne Sittard-Middenweg –ter instemming- Cie VGWM 

De voorzitter doet het verzoek aan de cie. om te schakelen voor de actuele lijst met de steller van het 

stuk. 
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• Regeling melden vermoeden misstand –ter instemming- Terugkoppeling cie P&O.  

Dit is nog niet opgepakt. Het onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  

• Attentieregeling -ter instemming- Cie P&O stelt verdiepingsvragen op.  

Dit is nog niet opgepakt. Het onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

• Regeling ambtseed -ter instemming- Definitief besluit is ontvangen. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen.  

Het invoeren van een regeling in het kader van integriteitsbeleid wordt op de actiepuntenlijst 

geplaatst.  

• Inzetbaarheidsprofiel ondergrondse bouwwerken -ter advies- Definitief besluit is 

ontvangen. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. 

 

6. Rondje commissies 

Cie P&O: Is er al meer duidelijkheid inzake de OR werkzaamheden van Eric van Hoef? Geen nieuws 

hierover, de voorzitter OR pakt dit op. 

Cie VGWM: - 

Cie communicatie: verzoek van de voorziiter OR aan de cie om een nieuwsbrief op te stellen. 

 

7. Actiepuntenlijst doornemen 

De actiepuntenlijst wordt door Aniek up-to-date gemaakt. 

 

8.    Rondvraag 

Paul Hansen: De IPad kan nog niet optimaal gebruikt worden. Hoe is het met het elektronisch 

vergaderen?  

Dit loopt via DB vd OR. Er zijn twee systemen, IBAB en MijnVergaderingen. Het DB werkt er 

momenteel nog aan.  

 

9.  Kernwaarden OR   

De kernwaarden van de OR zijn gehanteerd 

10.  Sluiting 


