
 

 

 

Notulen vergadering cliëntenraad, regio Zuid- Holland Zuid 
9 februari 2016 

grote vergaderruimte , P.J. Bliekstraat 3, Spijkenisse 
 

 
 

 

Nr. 

 

 

 

 

 

Ontwer

per of 

afzende

r 

 

Onderwerp 

Aanwezig: J.H, L. v W, B. d G, M. v.d. T, M.H, 
T.W, M., A. v. d. V, D.S, R.M 
Afwezig: N.J, M. v.d. H 

Gast:  

 

Ter af- 

doening 

naar 

 

1.   Opening 

 

De heer van W opent de vergadering en heet 

iedereen welkom. 

 

  

2.   Mededelingen 
 

HB, lid CR, regio Zuid- Holland Zuid stelt zich 

voor. 

  

3.    Vaststellen agenda 9 februari 

2016 

Agenda vastgesteld.   

4.   Notulen 17 november 2016 Wasserij: De vergadering met de VVE is niet 

doorgegaan. BC moet worden herschreven 

omdat er oude tarieven zijn gebruikt. 

  



Orthopedisch schoeisel: JH er zal nog weinig 

schoeisel door WLZ worden vergoed. 

LvW: men zou de mensen kunnen verwijzen 

naar het ondersteuningsfonds Zuidwester. 

BdG: stelt voor om een informatiebrief hierover 

naar ouders/verwanten te sturen. 

Controle op schoonmaak woningen: deze 

woningen worden meegenomen in de algemene 

woningschouw. 

Voorlopig worden er geen kookdames 

aangesteld. Wel komt er 12 fte in de gehele 

regio bij. 

5. 

 

 

 

  Ingekomen stukken 

 

Notulen bewonersraad Spijkenisse 6 januari 

2016: Inzake MEE: bewonersraden willen een 

presentatie houden in samenwerking met de 

MEE. Men denkt er over om hier een 

themamiddag van te maken. 

 

  

6. 

 

  Eetcafé LvW: het eetcafé was erg gezellig. Volgens LvW 

kwam men op het eetcafé af “ van horen 

zeggen”. 

BdG: er wordt een mail naar alle woningen 

gestuurd. De woning wordt geacht dit door te 

geven aan ouders/verwanten. 

 

 

 

 

 

7.   PECS JH: Dit is een voorstel van M v.d. M.   



Zij heeft een training gevolgd om op een 

bepaalde manier te communiceren met EMB 

cliënten. 

Het is wetenschappelijk onderbouwd. 

Er gaat een dagbestedingsgroep aan 

deelnemen ( rond de 16 cliënten). 

Het project gaat 2 jaar duren. 

LvW en BdG missen in het plan van aanpak de 

ouder/verwant. 

8.   CVP uitnodigen MvdT heeft hierover contact opgenomen met T 

B, maar zij kan niet op dinsdag. 

MvdT gaat haar nogmaals vragen. 

  

9.   Bejegening medewerkers door 

ouders/verwanten 

JH: heeft een aantal ouders hier over 

gesproken.  

TW: ouders hebben ook cliënten geschoffeerd; 

JH raadt aan om dit soort voorvallen direct bij 

hem te melden zodat hij maatregelen kan 

nemen. 

  

10.   Oplossing vers fruit perikelen 

 

De brieven moeten nog geïnventariseerd 

worden. 

Daarna zal er een besluit worden genomen. 

JH en LvW gaan de brieven bekijken. 

  

11.   Verwachte uitbreiding 

Rotterdam 

JH heeft binnenkort inkoop zorg 2017.   



2016: Rotterdam heeft minder ingekocht dan 

werd verwacht. 

Prognose voor 2017 is nul. Het gaat allemaal 

naar de wijkteams toe. 

Er is door de gemeente Rotterdam gevraagd 

om mee te denken over jongeren met 

verslavingsproblematiek waarbij vermoed wordt 

dat ze op straat slapen en licht verstandelijk 

beperkt zijn. 

Rotterdam is bezig om capaciteit voor deze 

mensen te reserveren. 

JH zal zitting nemen in de projectgroep. 

ZW heeft geen contract Jeugdwet gekregen in 

OB. 

 

12.   In het weekend nog steeds 

medewerkers in het kantoor en 

cliënten zonder toezicht 

LvW: het gaat hier over MWP 11. Er moet 

gerapporteerd worden en dat kan alleen in het 

kantoor. Maar vaak zit men er met zijn tweeën. 

JH gaat dit onderzoeken. 

  

13.   Mededelingen CCR LvW zal de verslagen naar belanghebbenden 

versturen. 

  

14.   Mededelingen regiodirecteur JH gaat per 1 april in Zeeland werken. 

Tijdelijk zal hij Barendrecht/Rotterdam 

aansturen. 

  



Er is een brief gestuurd naar ouders/verwanten 

inzake het vertrek van 2 TL van dagbesteding. 

ZHZ heeft onderproductie. Dit kan 

consequenties hebben voor het klikmoment in 

mei. 

Project Nissewaard/Zuidwester/Welplaat: 7 

cliënten hebben een betaalde baan. 

Er is een chauffeur aangenomen die cliënten 

gaat rijden binnen het kader van het WMO 

vervoer. 

 

 

15.   Rondvraag AvdV: vervoer Niemantsverdriet laat te wensen 

over. De cliënten staan soms een uur op de taxi 

te wachten. 

JH zal dit met C v.d. L bespreken. 

  

 

 

  



 

Actielijst: 

 

Nr.    actie         wie    per 

 

14    Speurtocht naar alternatief voor woningen Toekanhoek. J.H 

 

18    Zoeken naar vrijwilligers      CR/Z 

 

20    Driemaandelijkse controle op schoonmaak woningen     A. vd L 

 

23    Beleid t.a.v tijdelijke afwijking van het zorgplan            J. H 

                                      

27                                   Verslag themadag en de vragen die hieruit voortgekomen zijn  M. v.d. H  

 

28                                   Uitleg vergoeding aangepaste schoenen in nieuwsbrief            J. H  

 

29                                 Terugkoppeling aandachtspunten verslag CVP                        J. H 



 

31                                 Rooster waarin vermeld staat welke cliënten wanneer spelen    J. H 

                                     in de speeltuin.  

 

33                                  Begeleiders praten op gang AV en cliënten zijn zonder toezicht 

    aanwezig in lokalen. 

 

34                                  Verslag CCR opsturen naar belanghebbenden                          L. v W 

 

36    T. B CVP uitnodigen                                                            M. vd. T 

 

37    PECS 

 

38    Bejegening medewerkers door ouders/verwanten 

 

 

 

 

 


