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Jaarverslag 2002

ondernemingsraad en
onderdeelcommissie brandweer

gemeente Houten

Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2002 van de OR en OC voor de brandweer.
Het jaar 2002 kenmerkt zich door nieuwe verkiezingen voor de OR en een nieuwe OC voor
de brandweer zonder verkiezingen. Er waren net voldoende kandidaten.

Verder hebben wij goede zaken gedaan voor de medewerkers van de buitendienst via de
Toekomstvisie Openbare Werken. Er zijn nieuwe kansen en mogelijkheden met het
wijkgericht samenwerken.

Bovenal stond het jaar 2002 in het teken van het Organisatieontwikkelingstraject. In het kort
komt het erop neer dat wij met onze organisatie moeten inspelen op de vraag van onze
klant, de burger. Onze bedrijfsvoering moet effectiever en duidelijker, de leidinggevenden
worden getraind in professionaliteit en leiderschap en de medewerkers moeten zich
eveneens kunnen ontplooien tot zelfstandige, taakbewuste medewerkers. Hiertoe worden
pop´s (persoonlijke ontwikkelingsplannen) ontwikkeld. Allemaal mooie woorden, maar het
gaat erom dat mensen met plezier naar hun werk gaan en in een goede omgeving en sfeer
hun werk kunnen doen. De huisvesting, de werkprocessen, de aansturing en de begeleiding
zijn hierbij belangrijk. Heel bijzonder aan dit traject is dat niemand precies de uitkomst weet.
Welke werkzaamheden doen we wel en welke niet? Onder wiens bezielende leiding met
welke faciliteiten? Worden we er beter van? Ik vraag me wel eens af wie het overzicht
behoudt!

De waardering van het werk en de werkdruk zijn zaken,die in 2003 onze volle aandacht
verdienen. We kunnen het OR werk niet zonder jullie steun. Reageer ook in goede tijden in
de richting van de OR en niet alleen in ongewenste situaties. Laat iets van je persoonlijke
betrokkenheid aan de OR merken.

Veel leesplezier.

Arie Hakkert,
voorzitter OR 
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1. Verkiezingen en Samenstelling OR OC 

1.1 Verkiezingen OR

Een ondernemingsraad bestaat uit leden die door de in de onderneming werkzame personen
rechtstreeks uit hun midden worden gekozen. Het aantal bij de gemeente Houten werkzame
personen rechtvaardigt volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) 9 leden.

Op 20 maart 2002 zijn er voor de 3e maal verkiezingen gehouden voor leden van de
ondernemingsraad. Daarvoor had de OR een kiescommissie ingesteld, bestaande uit Albert
Miltenburg en Pieter Frederiks.
In totaal waren er 16 kandidaten die zich voor de verkiezingen beschikbaar stelden. Zij
waren verdeeld over twee lijsten. Lijst 1 Vakbondsleden bestond uit 10 kandidaten. 
Voor de vrije lijst Personeelsbelangen hadden zich 6 kandidaten aangemeld.
Ruim voldoende keuze voor het houden van spannende verkiezingen. 
Er is door de kandidaat OR leden op verschillende wijze flink campagne gevoerd. Door dit
enthousiasme was de opkomst dan ook hoog te noemen, nl. 70%. Gestemd kon worden
middels een stemcomputer in de trouwzaal van het gemeentehuis en in de
brandweerkazerne. 
De uitslag resulteerde in een zetelverdeling van 7 voor de lijst Vakbonden en 2 voor de lijst
Personeelsbelangen. 
Na de verkiezingen koos de OR uit zijn midden als voorzitter Arie Hakkert en als secretaris
Hans Dekker. In de zittingperiode van 1999 tot maart 2002 waren zij dit ook al en gaf dit dus
geen wijziging. Van de 9 gekozen OR leden waren er al 5 actief in de OR. Voor 4 leden is
het OR werk nieuw. Voor allen is het een nieuwe uitdaging.
Een wijziging deed zich verder nog voor binnen de OR: door het vertrek van Gep Veldhuizen
werd  Rolf Wijbrans, als volgende beschikbare kandidaat op de lijst, lid van de OR.

1.2. Geen verkiezingen OC

Voor onderdelen van een onderneming kan een onderdeelcommissie worden ingesteld. Een
onderdeel is een groep van de in de onderneming werkzame personen, die binnen de
onderneming op zichzelf een afzonderlijk organisatorisch verband vormt, maar niet als
zodanig zelfstandig naar buiten optreedt. 

De vrijwillige brandweer in de gemeente Houten is zo’n onderdeel, waarvoor op 20 mei 1996
een onderdeelcommissie is ingesteld. Vier leden van de vrijwillige brandweer vormen samen
met een OR-lid de onderdeelcommissie. De verkiezing van leden voor dit onderdeel lopen
samen met die van de OR. Voor de onderdeelcommissie brandweer hebben zich echter in
2002 geen nieuwe kandidaten beschikbaar gesteld. De zittende OC leden waren bereid zich
nog een keer in te zetten voor een nieuwe periode. Er zijn dus voor de OC geen
verkiezingen georganiseerd. Wel is er in de loop van 2002 een wijziging opgetreden in de
samenstelling. Voor de voorzitter Peter van Oostrum werd het OR werk tezamen met zijn
werk als vrijwilliger bij de brandweer en zijn gewone baan iets te veel. Martin van Ojen trad
aan als nieuw OC lid. Kenneth Hup werd voorzitter van de OC. 
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1.3 Samenstelling OR en OC

De leden van de OR en OC aan het eind van 2002 in alfabetische volgorde en hun functies
binnen de OR en OC:

Ondernemingsraad
1. Giena Bosch, plaatsvervangend voorzitter afdeling Ruimtelijk Beleid
2. Hans Dekker, secretaris afdeling Facilitaire Zaken
3. Arie Hakkert, voorzitter afdeling Welzijn
4. Piet van Hienen, tevens lid van de OC brandweer afdeling Openbare Werken
5. Johan Marks afdeling Bouwzaken
6. Arie Oskam afdeling Openbare Werken
7. Yvonne Passchier, plaatsvervangend secretaris afdeling Burger en Sociale Zaken
8. Rolf Wijbrans afdeling Welzijn
9. Jos Vernooy afdeling Openbare Werken.

Onderdeelcommissie brandweer
1. Kenneth Hup, voorzitter
2. Martin van Ojen
3. Nico Verweij, secretaris
4. Lex de Wit
5. Piet van Hienen, toegevoegd OR lid.

Door de gemeentelijke organisatie wordt de OR en OC administratieve ondersteuning
geboden in de vorm van een ambtelijk secretaris. Dit was ook in 2002 Els Oosterman.
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2. Werkwijze OR

2.1 Reglement van de ondernemingsraad en de tijdsbesteding

In het reglement van de OR zijn voorschriften vastgelegd over:
- samenstelling
- zittingsduur
- verkiezingen
- voorziening tussentijdse vacatures
- werkwijze
- secretariaat
- faciliteiten.

Met betrekking tot het tijdsbeslag van de OR leden is bij de faciliteiten bepaald hoeveel uren
besteed kunnen worden aan het OR werk. Voor een OR lid is dat 80 uur per jaar en voor de
voorzitter en secretaris is dit 160 uur per jaar. Totaal is dit 880 uur op jaarbasis.
Uit het overzicht van de tijdregistratie voor 2002 blijkt dat in totaal 816 uur is verantwoord op
het product OR werkzaamheden.
De uren van de ondersteuning van de ambtelijk secretaris zijn hierin buiten beschouwing
gelaten. 

2.2 Bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)

De bestuurder van de gemeente Houten is de gemeentesecretaris Henk Overbosch. 
In 2002 werd de bestuurder in de overlegvergaderingen bijgestaan door het afdelinghoofd
van Personeel en Organisatie mevrouw Len de Vries. De agenda van de
overlegvergaderingen stelt de OR tezamen met de bestuurder op in het agendaoverleg.
Ook in 2002 is weer gekozen voor het wisselend voorzitterschap tussen voorzitter OR en
bestuurder.

De overlegpartner van de OC is brandweercommandant. Tot september 2002 was dit Paul
van Mullekom. Vanaf september werden door het vertrek van Paul naar de gemeente Venlo,
zijn taken waargenomen door officier preventie / plaatsvervangend commandant Luuk Vink.
Per 1 januari 2003 is de vacature brandweercommandant ingevuld door Rob Timmermans.
De commandant van de brandweer wordt in de overleggen bijgestaan door adviseurs,
namelijk de  postcommandanten van Schalkwijk en Houten, respectievelijk Antoon
Buschgens en Gijs Salemans.
De overleggen met de commandant en de plaatsvervangend commandant verliepen op een
prettige en constructieve wijze.

2.3 Agenda OR en OC

Alle onderwerpen die in de overlegvergaderingen aan de orde komen bespreken de OR en
OC eerst voor in hun eigen vergadering. Deze vergaderingen zijn bedoeld ter informering,
discussie en standpuntbepaling. 
Zowel in de overlegvergadering als in de eigen vergaderingen worden afspraken gemaakt en
op verzoek van de OR of OC of op suggestie van de bestuurder, deskundigen uitgenodigd
voor een toelichting op een bepaald onderwerp. Dit hoeven niet altijd zaken te zijn waarop de
OR of OC advies of instemmingsrecht heeft.
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2.4 Rapporteurs

De OR werkt met rapporteurs. Dat wil zeggen dat de verschillende onderwerpen zijn
verdeeld onder de OR leden. Hierdoor ontstaat een betere verdeling van het OR werk. De
rapporteurs zijn aanspreekpunt en hebben desgevraagd zitting in de verschillende
projectgroepen. De rapporteurs zijn de voelsprieten van de OR.
Omdat de onderwerpen die in de OC behandeld worden uitsluitend de brandweer aangaan,
is deze werkwijze daar niet aan de orde.

2.5 Vergaderschema ondernemingsraad

Met de bestuurder is afgesproken acht overlegvergaderingen per jaar in te plannen. Twee
daarvan (in voor- en najaar) zijn vooral bedoeld voor de bespreking van de algemene gang
van zaken en financieel beleid (art. 24 WOR)
Mocht het voor een onderwerp nodig zijn, dan kan er een extra vergadering worden
ingepland. Dit is inderdaad gebeurd voor de onderwerpen Toekomstvisie Openbare Werken
in juli en Huisvesting in november.
De verslagen van de overlegvergaderingen zijn openbaar. Op papier worden de verslagen
verspreid voor de steunposten van openbare werken, het afvalscheidingsstation en de
gemeentewerf. De medewerkers in het gemeentehuis kunnen er kennis van nemen via het
intranet.
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2002 OR intern

donderdag
09.00-11.30

OV + best.

maandag
14.00-16.00

agenda overleg
bestuurder/ DB.
OR maandag
09.00-10.00

overleg dagelijks
bestuur OR
dinsdag
09.00-10.00

jan 17/1 21/1 14/1 8/1
feb * 21/2 25/2 18/2 5/2
mrt extra na

verkiezingen
28/3

---- ---- 12/3

apr 11/4 15/4 8/4 2/4
mei 23/5 27/5 op dinsdag om

15.00 uur 21/5
14/5

juni/juli 27/6
extra TOW 22/7

1/7 24/6 11/6 en 25/6

sept 19/9 23/9 16/9 10/9
okt/
nov**

31/10
extra

Huisvesting
11/11

4/11
11/11

28/10 22/10

dec 5/12 9/12 2/12 26/11
* bespreking algemene gang van zaken 
** bespreking financieel beleid 

Naast deze vergaderingen is er op 29 oktober 2002 een bijeenkomst geweest tussen de OR
en het college over diverse onderwerpen. Bedoeling van deze bijeenkomst was vooral
kennismaking met het nieuwe college. Gesproken is over de volgende onderwerpen:
personeel, huisvesting en duo rapporteurschap als werkwijze van de OR. 

2.6 Vergaderdata onderdeelcommissie brandweer

De vergaderingen van de OC intern vinden plaats in de avonduren in de kazerne van
Schalkwijk. De overlegvergadering is altijd aan het eind van de middag en wordt gehouden in
het brandweerhuis te Houten.

2002
OC vergaderingen OV vergaderingen

met commandant

januari/februari 31/1 7/2
mei 27/5
juli 8/7
oktober/november 8/10 6/11
december 10/12 17/12
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2.7 Gevolgde cursussen

De OR en OC maken al enkele jaren gebruik van de diensten van Isaäk Mol van het
opleidingsstatuut voor medezeggenschap Stavoor. 
Door de nieuw gekozen OR is voor 2002 in samenwerking met Isaäk Mol een opleidingplan
opgesteld.
Op 17 en 18 juni 2002 is er een tweedaagse cursus georganiseerd in Doorwerth. De OR en
OC gingen op de eerste dag in op de inhoud van de WOR en de samenwerking tussen OR
en OC.
De tweede cursusdag, die alleen bestemd was voor OR leden, stond in het teken van
doelgericht werken en het werkplan.
Op 30 september en 1 oktober 2002 was er een tweedaagse opleiding voor de OR in Doorn.
Behandeld zijn: de evaluatie van het OR werk vanaf maart 2002 en het
Organisatieontwikkelingstraject. Voor dit laatste onderwerp is op de tweede dag
sectordirecteur Henny den Bieman aanwezig geweest. De OR heeft vooral koers bepaald op
het gebied van beleid en activiteiten voor dit onderwerp. Als resultaat is hier het werkplan
voor 2002/2003 uitgekomen.
Naast de cursusdagen is nog gebruik gemaakt van coaching door Stavoor. Op 25 februari
2002 was dit voor het onderwerp Organisatieontwikkeling en op 29 oktober 2002 voor de
Huisvesting van de gemeentelijke organisatie.

2.8 Communicatie met de achterban

De medewerkers worden door de OC en OR op verschillende wijzen op de hoogte gesteld
van hun werk.
De verslagen van de overlegvergaderingen zijn openbaar. Zij worden voor de medewerkers
van het gemeentehuis opgenomen in het intra-/ internet. De medewerkers van de
brandweer, de steunposten en de gemeentewerf/afvalscheidsingsstation kunnen kennis
nemen van de agenda en verslagen via de publicatieborden.
Daarnaast streeft de OR ernaar na elke overlegvergadering een Ordonnans uit te brengen.
In 2002 is 9 maal het nieuwsbulletin de Ordonnans uitgebracht. De Ordonnans staat onder
redactie van de OR en brengt op geheel eigen wijze nieuws uit de overlegvergaderingen,
vakbonden en over onderwerpen die de gemoederen bezighouden.
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3. Behandelde onderwerpen en uitgebrachte adviezen

3.1 Overlegonderwerpen OR en bestuurder

datum onderwerp

21-01-02 e.v. Toekomst visie Openbare Werken
21-01-02 Inhuur van derden
21-01-02 Artikelen in UN over organisatieontwikkeling en visie van de OR 
21-01-02 e.v. Organisatieontwikkelingstraject
21-01-02 Tijdregistratie in TIM
25-02-02 Verhuiscarrousel als gevolg van ingebruikname van Het Kant 3
25-02-02 Verkiezingen voor leden van de ondernemingsraad en de resultaten
15-04-02 Regionale samenwerking afdelingen Sociale Zaken
15-04-02 Opleiden voor de toekomst 
15-04-02 Evaluatie functioneringsgesprekken
15-04-02 Besteding decentrale middelen
27-05-02 Overwerkregeling bij overgang van gulden naar euro
27-05-02 Externe ondersteuning voor traject organisatieontwikkeling
01-07-02 e.v. Financieel beleid
25-07-02 Vaststelling functieboek voor afdeling Openbare Werken
23-09-02 Aanstelling raadsgriffier door invoering dualisme
23-09-02 Regeling klokkenluiders
04-11-02 Strategische Visie, Heroverwegingen/bezuinigingen en

Organisatieontwikkeling
04-11-02 Wijziging samenstelling OR
04-11-02 Invulling vacatures binnen de organisatie
11-11-02 Huisvesting gemeentelijke organisatie
09-12-02 ICT Beleidsplan
vast onderwerp Arbo
vast onderwerp Brandweer: terugkoppeling vanuit OC

3.2 Overlegonderwerpen OC en brandweercommandant

datum onderwerp

07-02-02 Vacature ondercommandant
07-02-02 Rookbeleid
07-02-02 Richtlijnen en voorschriften alcohol
07-02-02 Verkiezingen voor leden van de onderdeelcommissie
08-07-02 Werving en aanstelling brandweercommandant
08-07-02 Verzekeringen brandweerpersoneel
08-07-02 Opleidingen voor OC en OR leden 
08-07-02 Wijziging taakverdeling binnen de OC
08-07-02 Plan van aanpak voor Risico inventarisatie en evaluatie (RIE)
17-12-02 Regeling Officier van dienst (OVD).
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3.3 Uitgebrachte adviezen en instemmingen 

7 maart 2002 Plan van aanpak organisatieontwikkeling gemeente Houten
De OR geeft aan vertrouwen te hebben in het geschetste plan van aanpak en adviseert:
a. tijdige voorlegging van uitvoeringsprogramma’s
b. alle uitvoeringsprogramma’s ter advisering of instemming voorgelegd te krijgen
c. het programma “mensen” zo snel mogelijk het “Investor in people”- certificaat te geven
d. goede afspraken te maken over de invulling van het aantal uren verband houdend met

het ontwikkeltraject
e. voortgang van het project 2 x per jaar te bespreken
f. het advies van de OR voor de besluitvorming door de gemeenteraad aan college, MT,

commissie en gemeenteraad mede te delen.

5 juni 2002 Advies begeleiding en advisering organisatieontwikkelingsproces
De OR adviseert positief over de opdracht voor externe ondersteuning voor het proces, maar
verwacht wel voor 1 oktober 2002 een overzicht van projectplannen met gewenste
resultaten.

11 november 2002 Definitieve huisvesting van de ambtelijke en bestuurlijke
organisatie

De OR adviseert positief over de voorstellen voor huisvesting in de huidige panden. De
volgende zorgpunten geeft de OR mee:
a. dienstverleningsconcept: de werkprocessen in dienst stellen van de klant en het

personeel hierbij te betrekken
b. het effect van dislocatie op binding en identiteit van de organisatie
c. overlast door verbouwing: eventueel tijdelijke uitplaatsing van personeel.
d. fietsenstalling: eerst een nieuwe stalling voordat de huidige wordt opgeheven.
e. ventilatie en koeling: indien deze niet voldoet eist de OR aanvullende maatregelen.

26 september 2002 Adviesaanvraag aanstelling raadsgriffier
Positief.

27 maart, 9 juli, 3 oktober en 16 december 2002 Vaststelling nieuwe / gewijzigde
functies
Allen een positief advies.

15 november 2002 Functieboek en plaatsing Openbare Werken
OR is actief betrokken geweest bij het traject. Dit is door ons als positief ervaren. De OR
plaatst daarbij de kanttekeningen:
a. jammer dat hogere waardering van functies ten koste moet gaan van de toekomstige

formatie;
b. de leidinggevende moet naar de medewerkers toe concreet aangeven aan welke

voorwaarden zij moeten voldoen voor bevordering naar de functieschaal.
c. regelmatige onderhoudscontrole van de functies binnen OW is gewenst.

De volledige tekst van bovenstaande adviezen kunt u teruglezen op de OR site (intranet of
internet).



jaarverslag OR 2002 15

4. Verzendlijst en reageren

De ondernemingsraad en de onderdeelcommissie worden gevoed door de meningen van
medewerkers. Daarom zouden wij het op prijs stellen als er op dit jaarverslag wordt
gereageerd. Dit mag ook een kritische noot zijn.
Heeft u dus suggesties of opmerkingen laat het ons vooral weten. Dit kan door het
aanspreken van een van de OR en/of OC leden, via e-mail of telefoon.

Het jaarverslag van 2002 is gezonden naar:

intern:
- via intranet aan alle collega’s van de gemeente Houten
- bestuurder OR
- bestuurder OC
- collegeleden
- MT leden
- via publicatieborden aan de leden van de vrijwillige brandweer
- steun/wijkposten Openbare Werken
- OR en OC leden

extern:
- arbeidsinspectie
- vakbonden
- bedrijfscommissie
- OR’en regiogemeenten
- arbo-dienst
- GBIO
- A&O fonds
- Stavoor BV.

colofon:
Dit jaarverslag verschijnt onder verantwoordelijkheid van de Ondernemingsraad van de
gemeente Houten.

mailto:or@houten.nl?subject=Reactie jaarverslag OR en OV Brandweer 2002
http://ghcis01/intranet/or/index.html
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